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I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in; 
Başbakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun; 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Eğitim 

Bakanı Necdet Uğur'un; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 

Çetin'e, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun; 
Vekilik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 

dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Ordu Üyesi Orhan Vural'ın Grup Başkanvekil-

liğine seçildiğine dair CHP Grup Başkanvekilliği tez
keresi ; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İsviçre Devletler Konseyi ve Milli Konsey Baş

kanlarının resmi davetlisi olarak bir Parlamento He
yetimizin İsviçre'ye ziyaret etmesine dair vaki dave
tinin kabulüne; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Türkiye -
Kıbrıs Federe Devleti Dostluk Grubunun kurulma
sına; 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine; 
Hastalığı dolayısıyla iki aydan fazla izin alan 

Bursa Üyesi Şeref Kayalar ve Niğde Üyesi Ergun 
Özkan'a ödeneklerinin verilebilmesine; 

II. — GELEN 

Tasanlar 
1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 

Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/146; C. Senatosu : 1/625) (Anayasa ve Adalet ve 
Milli Savunma komisyonlarına) (Müddet : l'er 
hafta) 

2. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararnamenin kabulüne dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince reddolunan metni. (M. Mec
lisi : 1/245: C. Senatosu : 1/626) (Mali ve İktisadi 
îş'er Komisyonuna) (Müddet : 1 hafta) 

Teklif 
?. - - 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 

İS nci maddesine iki fıkra, bu maddeye bağlı (2) sa-

ANAK ÖZETİ 

Dair Başkanlık tezkereleri onaylandı. 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda görüşmelerine ait 
programda 5 Şubat 1979 günü görüşülecek Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi ile 9 Şubat 1979 günü 
görüşülecek Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bütçelerinin yer değiştirmelerine dair ilgili bakanla
rın tezkeresi kabul edildi. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 
nci maddelerinin ek ve maddesinin değiştirilmesine 
ve iki ek madde ve bir geçfici madde eklenmesine da
ir Kanun Tasarısının 1 - 12 nci maddeleri kabul edil
di, 13 ncü maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Başkanlık Divanınca Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

2 . 2 . 1979 Cuma günü saat lOıOO'da toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18,40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

KÂĞITLAR 

yılı cetvelde bir unvan ve aynı kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1'345: 
C. Senatosu : 2'144) (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na) (Müddet : 10 gün) 

Yazılı Sorular 
4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 

Âdemoğlu'nun, Tam Gün Yasası çıktıktan sonra bü
tün teşkilâtta ve Ankara'nın baz; hastanelerinde ta
yini yapılan sağlık personeli adedi ile hastanelerdeki 
yatak sayısının artıp artmadığına dair yazılı sorusu. 
(7/1051) (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, Denizli ili havaalanı inşaatı ile Denizli -
Ankara arasında karşılıklı tren seferlerinin başlatıl-
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masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
rusu. (7/1052) (Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, bazı akademi ve yüksekokul ve 

meslek liselerinin Erzurum ili ve ilçelerinde açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı sorusu. 
(7/1053) (Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) i 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Başkanın, 1979 Mali Yılı Bütçe Yasa Ta
sarısı görüşmelerinin başarı ile neticelenmesini dileyen 
ve Milliyet Gazetesi yazarlarından Abdi İpekçinin 
menfur suikasta maruz kalması dolayısıyla Devleti 
yıkmaya, teslim almaya, demokrasiyi çökertmeye uğ
raşanlara karşı, Cumhuriyet Senatosu üyelerine, ulu
sal beraberlik çağrısında bulunan demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 1979 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. Görüşmelerin Cumhuriyet 
Senatosunda olgun bir nitelikte, başarı içinde görüşü
leceği umudunu taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dün akşam ülkemizde meydana gelen olay hepi

mizin derin üzüntüsüne sebep olmuştur. Devleti yık-
rrf>a teslim almaya, demokrasiyi tutsak almaya uğ
raş? nlar vardır. Bir avuç katil ve arkasındakiler Dev
leti yıkmak, demokrasiyi çökertmek için büyük bir 
gayretin içindedirler. Biz tüm ülkenin insanları olarak, 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun Erzurum ili içindeki Küçüksu ko

nuları ile ilgili gölet ve taşkın koruma işlerinin 1979 

yılı Programına alınıp alınmayacağına dair yazılı so

rusu. (7/1054) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-

i na gönderilmiştir.) 

3UENEL KURULA SUNUŞLARI 

bu bir avuç katilin ve arkasındakilerin amaçlarını bil
memize rağmen, nice nice daha kötü musibetleri ve 
güçlükleri yenmiş büyük bir ülke olarak zıtlaşmanın, 
kutuplaşmanın sınırları içerisinde bir bekleme havası 
içinde bulunamayız. Türkiye bu etrafını çeviren bu 
çemberi yırtmaya mecburdur. 

Bunun için tüm vatandaşlarıma ve siz değerli Cumhu
riyet Senatosu üyeleri arkadaşlarıma ulusal beraber
lik çağrısında bulunuyorum. Sayın Abdi Tpekçi'nin 
menfur suikasta maruz kalması bizi böylesine ulusal 
bir beraberlik çağrısına beraberce götürebilirse, ru
hunun rahat içinde bulunabileceği dileği ile sizlere 
saygılar sunarım. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi 
ve Metin Toker'in, Milliyet Gazetesi yazarlarından 
Abdi ipekçinin menfur bir suikastta öldürülmesi se
bebiyle Cumhuriyet Senatosunun elim kayıptan duy
duğu teessürün Milliyet Gazetesi ve İstanbul Gazete
ciler Cemiyetine duyurulmasına dair önergesi. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bin? ö!), Mustafa Çeük (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 32 nci Birleşimi açıyorum. 
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BAŞKAN — Bir önerge var efendim. Sayın Çe
lebi; «Türk Basınının değerli yazarlarından Abdi 
îpekçi menfur bir suikasta kurban edilmiştir. Cum
huriyet Senatosunun bu elim kayıptan duyduğu tees
sürün Milliyet Gazetesi ve İstanbul Gazeteciler Ce
miyetine duyurulmasını dileriz.» diyorlar. Sayın Me-

7. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : U583) (S. Sayısı : 844) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. Görüşme
lerle ilgili çalışma çizelgesi sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanı, sunuş konuşması için buyu
runuz efendim. 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısını Yüce Senatoya 
sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Konuşmama başlamadan önce. ben de Hükümetin 
ve Cumhuriyet Senatosunun bir üyesi olarak dün İs
tanbul'da menfur bir suikasta kurban giden büyük 
gazeteci ve değerli düşünür Sayın Abdi İpekçi'yi önü
nüzde rahmetle anmak istiyorum. Tüm gazetecilik 
hayatı içinde merhum, ekonomik konulara da hepi
mizin bildiği gibi büyük önem ayırmış ve Türk eko
nomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşması için daima 
büyük ilgi ve çaba göstermişti. 1979 Mali Yılı flüt
çe ;min görüşmelerine başladığımız şu sırada onu bu 
yönüyle de huzurunuzda anmayı bir görev biliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bildiğiniz gibi günümüz devletlerinin ve toplum

larının siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamında özel 
bir yeri olan çağdaş bütçeler, son yıllarda ülkemizde 
olduğu gibi sorunların olağan boyutları aşarak buna
lıma dönüştüğü, halkın özlem ve bekleyişlerle dolu 
olduğu dönemlerde daha da önem kazanmaktadır. 
Bütçe Karma Komisyonunun özenli ve verimli çalış
malarıyla zenginleşerek Yüce Heyetinize gelmiş bulu
nan 1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısı bu çağdaş anlayış 
içinde hazırlanmıştır. 

(1) 844 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın sonuna ek
lidir. 

tin Toker ile paylaştıkları önergesinin icabı yapıla
caktır. 

Teşekkür ederim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan biz de iştirak ediyoruz. 

Geçen yılın başlarında işbaşına gelen Hükümeti
miz, daha önceki Hükümet tarafından hazırlanmış 
1978 Mali Yılı Bütçesini, gerek anayasal zorunluluk
lar, gerekse ekonominin içinde bulunduğu güç koşul
lar nedeniyle doğabilecek sakıncaları gözönüne ala
rak, görüşmelere esas almak durumunda kalmıştı. Büt
çe Karma Komisyonu ile Senato ve Millet Meclisi 
üyelerinin değerli katkılarıyla yeni bir yön ve içerik 
kazandırılarak uygulamaya konulan 1978 Mali Yılı 
Bütçesi, geçmişteki yanlış uygulamalar sonucu olu
şan ortam içinde ekonomideki kötüye gidişi önlemeye 
yardımcı olmak amacına yönelik bir bütçeydi. 

1979 Mali Yılı Bütçesi ise, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ve 1979 yılı Programında öngörülen. 
ekonominin onarılması ve sağlıklı bir gelişme orta
mının uyumlu bir biçimde başlatılması amacına yöne
lik olarak hazırlanmıştır. Bütçe Karma Komisyonu
nun verimli ve özenli çalışmalarıyla daha da gelişti
rilerek huzurunuza getirilen bütçenin, ülkemizde sağ
lıklı bir gelişine ortamının hazırlanmasında; sosyal 
adalet ve refahın yaygınlaştırılmasına önemli katkı
larda bulunacağı inancındayız. 

Yeni bütçe tasarısına ve bu bütçeyle birlikte uy
gulamaya konulması öngörülen politika ve önlem'ere 
ilişkin açıklamalarıma geçmeden önce. özenli ve ve
rimli çalışmalarıyla bütçe tasarısına değerli katkılar
da bulunan Bütçe Karma Kom'isyonuna. Yüce Heye
tiniz önünde Hükümetiniz adına şükranlarımı sunu
yorum. 

Sayın üyeler; 
Bütçeler dünya ve ülke ekonomisinin içinde bulun

duğu koşullara göre oluşur. Ayrıca, yeni bütçeyi es
kilerinden soyutlayarak değerlendirmek de yanlış olur. 
Bu nedenle, 1979 bütçesiyle ilgili açıklamalarıma dün
ya ekonomisindeki gelişmeler, ekonomimizin bugün
kü durumu ve 1978 bütçesinin uygulama sonuçları 
hakkında Heyetinize kısaca bilgi sunmak suretiyle 
başlamak istiyorum. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1978 yılında da dün
ya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı en önemli iki 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 4 — 
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sorun; enflasyon ile ödemeler dengesi sorunları ola
rak özetlenebilir.; 

Bilindiği gibi 1973 yılı sonunda ortaya çıkan pet
rol bunalımı ile para bunalımı dünya ekonomisini tü- ' 
müyle etkisi altına almıştı. Aradan uzun bir zaman 
geçmesine karşın, bu oluşum değişik boyutlarda he
men hemen tüm ülkelerde bugün de etkisini sürdür- ] 

mektedir. 
Bu nedenle dünya ülkelerinin çoğunda, geçen yıl 

da enflasyona karşı politikaların egemen olduğu gö
rülmüştür. 

Sanayileşmiş ülkeler büyüme hızlarını düşük dü
zeyde tutarak, bütçe harcamalarını kısarak, para poli
tikası önlemleri alarak, ücret ve kârları sınırlandıra
rak enflasyonla savaşım programları uygulamaya de
vam etmişlerdir. 

Bu politikaların sonuçları talep ve üretimde gerile
meler, dünya ticaretinde daralmalar ve işsizlik soru
nunun önemli boyutlara ulaşması biçiminde kendini 
göstermektedir. 

Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde büyüme hızları 
1978 yılında c/r 3 - 4 gibi düşük oranlarda gerçekleş
miştir. İleriye dönük tahminlerde de 1979 yılı için bu 
düzeyde bir büyüme hızı öngörülmektedir. 

Petrolden kaynaklanan dünya ekonomik bunalı
mının yükünü üstlenmek zorunda kalan gelişme yo
lundaki ülkeler için ise, güç koşullar artan boyutlar
da sürmektedir. 

Fiyatları göreceli olarak düşük hammaddeleri sat
mak, buna karşı daha pahalı sanayi ürünlerini al
mak gibi bir kısır döngünün içinde olan bu ülkeler, 
daha da fakirleşmelerine neden olan bir açmazla kar
şı karşıya kalmışlardır. Ortalama olarak c/c 30'un 
üstündeki enflasyon devamlı bir süreç haline dönüş
müş olması, bu ülkelerin sosyal ve ekonomik yapıla
rını olumsuz yönde ayrıca etkilemektedir. 

Ödemeler dengesi konusuna gelince; bu da de
ğişik boyutlarda önemli bir sorun olarak etkisini sür
dürmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilatı (OECD) üyelerinin cari işlemler açığı 1977 yı
lında 32 milyar dolardan 1978 yılında 17 milyar do
lara düşmüştür. Buna karşılık OPEC üyelerinin 1977 
yılında 34 milyar dolar olan cari işlemler fazlaları
nın, 1978 yılında 19 milyar dolara düşeceği hesap
lanmaktadır. Bu gelişmelere karşın, petrol üretmeyen 
ülkelerin açıklan ise giderek büyümektedir. Yapı
lan tahminlere göre 1977 yılında 26,5 milyar dolar I 
olan bu açıklar 1978'de 38 milyar doları bulacaktır. I 

Öte yandan, 1979 yılı başından itibaren aşamalı 
olarak uygulamaya konulan % 14 oranındaki yeni 
petrol zamları özellikle gelişme sürecindeki ülkelerin 
ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştıracak nitelikte
dir. 

Sonuç olarak, ödemeler dengesi açıkları Türkiye 
gibi gelişme sürecindeki ülkeler için olumsuz etkileri
ni sürdürürken, yer yer yüksek düzeyde enflasyon da 
tüm ülkelerde bir sorun olarak devam etmektedir, di
yebiliriz. 

Sayın Üyeler; 
Dünya ekonomisindeki gelişmeleri böylece özetle

dikten sonra, izin verirseniz, uluslararası ekonomik 
gündemin bazı temel sorunlarına da kısaca değinmek 
istiyorum. 

Geride bıraktığımız yıl içinde oluşturulan Avrupa 
para sisteminin önümüzdeki günlerde yürürlüğe ko
nulması beklenmektedir. 

Ortak Pazar içindeki ekonomik bütünleşmenin ye
ni bir aşaması olarak kabul edilen bu sistem, bir yan
dan ödeme aracı olarak Avrupa para birimini oluş
turmakta, öte yandan da Avrupa Para Fonu kurul
masını amaçlamaktadır. Bu alandaki gelişmeler tüm 
dünyada büyük bir ilgi konusu olmuştur. 

Uluslararası ekonomik gündemde yer alan sorun
lardan biri de gelişme sürecindeki ülkelerin döviz ku
ru politikalarıdır. Dolar krizinden sonra gelişmiş 
ülkeler tarafından uygulanmaya başlanan dalgalı kur 
sistemi, gelişme sürecindeki ülkeler için yeni sorunla
rı da beraberinde getirmiştir. Ekonomileri güçlü ol
madığından bu ülkeler paralarını dalgalanmaya bırak
maktan haklı olarak kaçınarak belli paralara veya 
«Sepete» bağlı olarak esnek kur uygulamak durumun
da kalmışlar ve bağlı oldukları paralarda veya sepet
lerde oluşan gelişmelere göre döviz kurlarını ayarla
mak yoluna gitmişlerdir. Petrol üretmeyen gelişme 
sürecindeki ülkelerde bu uygulama özellikle dikkati 
çekmektedir. 

Bunun yanı sıra, yeni sanayileşmekte olan ülkele
rin bu süreçlerini devam ettirme çabaları da tüm zor
luklara karşın sürmektedir. Bu tür ülkeler kalkınma 
ve büyümenin tarım yanında sanayileşme ile gerçek
leşeceği noktasından hareketle ekonomilerinde gerekli 
düzenlemeleri yapmaya çalışan ülkelerdir. Türkiye'
nin de içinde olduğu bu grup, bir bakıma sanayileşmiş 
ülkeler için gelecekte en önemli rakip durumuna gi
recek ve onların dünya ücretine ortak olacak nitelik
te görünmektedirler. 
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Dünya para sisteminde ve ticaretinde olumsuz ge
lişmeler, uluslararası yeni ekonomik düzen arayışları
nı daha da güncel hale getirmiştir. Gelişmiş ülkelerle 
gelişme sürecindeki ülkelerin arasındaki farkın artma
sından ve bağımlılığın yoğunlaşmasından kaynaklanan 
bu olgu, tüm ülkelerde giderek artan ilgiyle izlenmek
tedir. 

Sayın senatörler; 
Dünya ekonomisindeki gelişmelere böylece değin

dikten sonra, şimdi de Türk ekonomisinin geride bı
raktığımız dönem içindeki durumunu ana çizgileri ile 
ortaya koymak istiyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemiz 1978 yılına büyük boyutla
ra ulaşan ekonomik bunalım ve çözüm bekleyen so
runlar içinde girmişti. Uzun yılların yanlış politika
ları, dengesiz kalkınma, çarpık ve dışa bağımlı bir sa
nayileşme ve çözümsüz bırakılmış yapısal sorunların 
bir birikimi olarak ülke ekonomisi bir çıkmazın içine 
itilmiş bulunuyordu. Bu denli ağır ekonomik koşul
ların oluşmasında dünya ekonomik bunalımı ile 1973 
yılı sonlarında ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki ar
tışın etkisi olduğunu eklemek doğru olur. Ne var ki, 
aynı durumda olan birçok ülke bu gelişmeler karşısın
da gerekli önlemleri alma yoluna gittiği halde, ülke
mizde ekonominin zorunlu kıldığı düzenlemelerin za
manında yapılması, dünya konjonktürünün tersine 
döndüğü bir dönemde rezervlerin eritilmesi, kısa va
deli borçlanma yollarına başvurulması ve ülke ekono
misinin dış ödemeler alanında giderek ciddi sorunlar
la karşılaşmasına yol açmıştır. 

Öte yandan, gelişme sürecindeki bir ülkenin kay
nak - harcama dengesini kurmak ve giderek toplumun 
tasarruf eğilimini artırmak en önemli gereksinimlerin
den biri olduğu halde, ülkemizde savurgan ve göste
rişçi tüketimin de etkisiyle tüketim harcamalarında 
1974'Ierden sonra başlayan artış eğilimi, zaten yetersiz 
iç tasarrufların azalışına neden olmuştur. 

Bunun yanında, sağlam kaynaklara dayanmayan 
bütçe Ve KİT finansman açıklarını Merkez Bankası 
kaynaklarından karşılamaya yönelik çabalar para ar
zında ve emisyondaki artışlara büyük ölçüde neden 
olduğu gibi, dövize çevrilebilir Türk lirası hesapların
da gözlenen artışlar da parasal genişlemeyi etkilemiş
tir. Nitekim, para arzı 1975 yılında c/c 31,6. 1976 yı
lında '% 27,9 ve 1977 yılında da % 30,0 oranında 
artış göstererek; 1977 yılı sonunda 210.6 milyar lira
ya ulaşmıştır. Buna koşut olarak emisyon hacminde
ki artışlar ise aynı yıllarda sırasıyla %24.6, % 27.2 
ve c'c 49.6 olmuştur. Merkez Bankası kredilerinde 

de aynı artış eğilimi gözlenmektedir. 1975 yılında 
% 19.5 oranında artan Merkez Bankası kredileri, 
1976 yılında cf 76.8, 1977 yılında ise Ç£ 81.2 oranın
da artış göstermiştir. 

Konsolide bütçe harcamaları ise 1977 yılında 235 
milyar lira, gelirleri ise 200 milyar lira düzeyinde ger
çekleşmiş ve bütçe açığı 35 milyar lira gibi diğer yıl
larda gözlenmeyen bir boyuta ulaşmıştır. 

Aynı süreç içinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri de 
kârlılık ve verimlilik anlayışından uzaklaşarak en 
önemli işlevleri olan kaynak yaratma fonksiyonlarını 
yerine getiremez duruma girmişler ve bu kuruluşların 
1977 yılında finansman gereksinimleri 58.8 milyar li
raya yükselmiştir. 

Dış ticaret ve ödemeler alanına gelince, dış ticaret 
işlemleri açığı 1974 yılında 2.246 milyon dolar iken, 
1975 yılında 3.338 milyon dolar, 1976 yılında 3.169 
milyon dolar ve 1977 yılında da 4.043 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiş ve 1975 - 1977 yılları arasındaki 
3 yıllık dönemde toplam açık tutarı 10.5 milyar dola
ra ulaşmıştır. 

Belirtmek gerekir ki. dış ticaret açığının bu ölçüde 
önemli bir boyut kazanmasında, ithalât fiyatlarında 
yükselişler, sanayinin dışa bağımlılığı nedeniyle itha
lâttaki artışlar ve petrol tüketimindeki hızlı gelişme 
yanında, ihracatımızın çok düşük bir düzeyde kalması 
başlıca rol oynamıştır. 

Aynı dönemde işçi dövizi gelirleri de giderek 
azalarak 1974te 1.426 milyon dolardan 1977'de 982 
milyon dolara indiği gibi, turizm gelir ve giderleri ara
sındaki aleyhteki fark da giderek artmıştır. 

Bu yüzden ödemeler dengesi açıklarının hızla bü
yüdüğü bir sırada, orta ve uzun vadeli borçlanma yo
luna gitme gibi bir seçenek varken ve bunun için de 
uluslararası para piyasalarındaki koşullar elverişli iken 
bunun yerine, DÇM ve banker kredileri gibi kısa va
deli dış barçlanma yoluna gidilmiş ve böylece 1974 
yılı sonunda toplanı 229 milyon dolar olan kısa vadeli 
dış borçlar, 1975 yılı sonunda 1 milyar 388 milyon do
lar. 1976 yılında 3 milyar 342 milyon dolar, 1977 yı
lı sonunda ise 6 milyar İC milyon dolara yükselmiş
tir. Bunun sonunda tüm dış borçlar içinde kısa vadeli 
borçların oranı 1974 yılı sonunda •% 7,3 iken, 1977 
yılı sonunda rf 54.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Kısa vadeli dış borçların hızlı bir biçimde artması 
ve bu borçların ödenmesinde güçlüklerle karşılaşılma
sı ise sorunların giderek ağırlaşmasına ve döviz dar
boğazı denilen olgunun ortaya çıkmasına neden ol
muştur. 

— 6 — 
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Özetlemek gerekirse, 1978 yılı başında göreve baş
layan Hükümetimiz, enflasyon hızı ile dış ticaret ve 
ödeme açıklan o güne dek görülen en yüksek düzey
lere ulaşmış bir ekonomi devralmıştı. Üretim ve ya
tırım faaliyetleri tümüyle yavaşlamış, hatta yer yer 
durma noktasına gelmişti. Mal kıtlıkları, enflasyon 
ve bunların yarattığı belirsizlikler ve bekleyiş ortamı 
piyasa düzenini ve kaynak dağılımını tamamen boz
muştu. Savurganlık toplumun her kesiminde egemen 
olmaya başlamıştı. Tüketimin devamlı artmasına kar
şın tasarruflar gerilemekte ve işsizlik toplumsal geri
limleri artırmaktaydı. 

Bu koşullar altında 1978 yılında göreve başlayan 
Hükümetimizin ilk amacı, ekonomide gözlenen kötü
ye gidiş eğilimini durdurmak, daha sonra da bu orta
mın beraberinde getireceği olumluluk içinde tekrar 
sağlıklı gelişme sürecini başlatmak olmuştu. 1978 ma
li yılı bütçesi ile birlikte para, kredi, dış ticaret, borç
lanma konularında bu anlayış bir dizi önlem alınarak 
yürürlüğe konulmuştur. 

Para ve kredi alanında öngörülen ve uygulamaya 
konulan önlemlerin amacı, bir yandan tasarrufları ar
tırmak, öte yandan banka kredilerinin daha geniş bir 
taban üzerinde üretken alanlara yöneltilmesi şeklinde 
belirlenmiştir. Bu amaçla tasarruf mevduatı için öde
nen faiz oranları <"/f 22'ye kadar yükseltilirken, banka 
kredilerinde de bu kredilerin kullanılacağı alanlara ve 
ekonomik gereklere göre düzenlemeler yapılmak yolu
na gidildi. 

Mevduat munzam karşılıkları sistemi yeniden göz
den geçirildi. Gerice yörelerde ve üretken alanlarda 
kullanılan kredilere ayrıcalıklar tanındı. 

Merkez Bankası reeskont oranlan; tarım, küçük 
sanayici, esnaf ve sanatkârlar ile ihracat kredileri ha
riç diğer krediler için yükseltilmek yoluna gidildi. 

Dış ticaret ve ödemeler alanında ihracatı artırma 
en büyük amaç olarak benimsendi ve bu yönde dü
zenlemeler yapıldı. Bunların 1 Martta uygulamaya 
konulan devalüasyonla birlikte, ihracatımızın gelişme
sinde önemli rolü olmuştur. 

Bu çerçeve içinde, ayrıca, ekonomimiz için büyük 
sakıncalar taşıyan dövize çevrilebilir mevduat hesabı 
uygulamasına son verilirken, 2 milyar 400 milyon do
ları bulan kısa vadeli bu borçların ertelenmesi çalış
malarına da başlandı. 

Turistik dış gezilere sınırlamalar getirildi. İhracata 
yönelik sanayilere ithal öncelikleri ve kolaylıklar sağ
landı. İhracatta vergi iadeleri oranları, üretimin ya
rattığı katma değer göz önüne alınarak yeniden dü

zenlendi ve ihracat kredilerindeki faiz iade oranları 
ihracatı özendirecek biçimde yeniden saptandı. 

Maliye politikası alanında, kamu gelirlerinin, ka
mu harcamalarının gerisinde kaldığı göz önünde tu
tularak ve aynı zamanda eskimiş vergi düzeni içinde 
vergi adaletsizliğinin giderek daha belirgin bir hal 
almış bulunduğu dikkate alınarak, vergi kanunlarında 
köklü bir değişiklik anlayışı içinde bazı vergi kanun
larında değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun tasa
rısı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nuldu. 

İşletme zararları giderek büyüyen Kamu İktisadi 
Kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatları 
ekonomik ve sosyal gereklere göre yeniden düzenlen
me yoluna gidildi. 

Ücretler alanında Temmuz ayı içinde imzalanan 
Toplumsal Anlaşma ile özellikle kamu kesiminde ça
lışanların toplu iş sözleşmeleri için ülkemizde ilk kez 
yeni esaslar belirlendi. Nihayet orta ve uzun dönem
li sorunlara gerçekçi yaklaşımlar getiren Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları yoğun bir bi
çimde sürdürüldü ve Parlamentonun onayından geçi
rilerek yürürlüğe kondu. Ayrıca, savurganlığı önle
mek ve kamu yönetiminde etkinliği artırmak için bir
takım temel gider yasalarında değişiklik yapılması 
için Hükümete yetki veren Kanun ile bazı madenle
rin Devlet eliyle işletilmesi amacına yönelik Yetki 
Kanunu da yürürlüğe konuldu. 

Ekonomide kötüye gidişi durdurmayı amaçlayan 
bu önlemlerin uygulama sonuçlarına ve ekonomimizin 
bugünkü durumuna sanıyorum ki burada ayrıca kısa
ca değinmekte yarar vardır. 

Bilindiği gibi büyüme hızı 1977 yılında (/c 4 ol
muştu. Bu yıl ise, özellikle dış âlem üzerindeki görü
len gerilemelere bağlı olarak r

/( 3 oranında gerçek
leşmiştir. Bu çerçeve içinde tarım sektörü 1978 yılında 
r

f 5 , l . sanayi sektörü, 4,8, hizmetler sektörü de c/c 4,6 
oranında büyümüştür. Bu organlar 1977 yılına göre 
sırasıyla; Çr 0,5, %11,8 ve f/c 5,9 idi. Diğer bir de
yimle, 1978 yılında, 1977 yılına göre tarım sektörü 
daha fazla, sanayi ve hizmetler sektörü ise daha az 
katma değer yaratmıştır. 

Üretimde 1978 yılında, konserve endüstrisinde 
(c 4, sanayide % 2,7 ve enerjide 7,8 oranında artış 
olduğu hesaplanmaktadır. Tarımsal üretimin gerçek
leşmesi geçen yılın % 1,4'lük oranına göre oldukça 
yüksektir. Buna karşılık, sanayinin dışa bağımlı ol
ması ve döviz darboğazı neticesinde girdilerin tam 
olarak sağlanamamasından ötürü bu alanda üretim, 

— 7 
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geçen yılın altında kalmıştır. Genel olarak ilk altı 
ayda üretimde gözlenen düşmelerin, daha sonra alı
nan önlemler ile önemli ölçüde artışlara dönüştüğü 
gözlenmektedir. Üretim konusunda eldeki en son ka
sım ayı verilerine ve bir önceki yılın aynı dönemine 
göre demir cevheri, linyit, elektrik enerjisi, pamuklu 
dokuma, yün ipliği, yünlü dokuma, azotlu gübreler, 
çimento üretiminde önemli ölçüde fiziki artışlar ol
duğu anlaşılmaktadır. 

1978 yılında cari fiyatlarla 248,4 milyar liralık 
yatırım harcaması yapıldığı tahmin edilmektedir. Top
lam yatırımların 124,8 milyarı kamu, i 20,5 milyarı ise 
özel sektör tarafından gerçekleştirilmiş olduğu hesap
lanmıştır. Ayrıca, 3,1 milyar liralık da stok değişme
leri söz konusudur. Bu miktar, tümüyle 1977 yılında 
gerçekleşen 219,6 milyar liralık yatırımdan % 13,1 
oranında fazladır. 1978 yılında gerçekleşeceği tahmin 
edilen 248,4 milyar liralık toplam yatırım harcama
larının içinde 245,3 milyar lira tutarındaki sabit ser
maye yatırımları, 1977 yılında gerçekleşen miktara 
göre % 22,8 oranında daha fazladır. 

1977 yılına göre, enerji ve turizm alanlarında, ay
rıca sağlık sektörü ile ulaştırma sektöründe ve ma
dencilik sektöründe bir önceki yıla göre önemli sayı
labilecek oranlarda daha fazla yatırım gerçekleştiril
miştir. Büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı olan 
imalat sanayiinde ise, özellikle kamu sektöründe göz
lenen gerileme sonucu, bu sektör yatırımlarında cari 
fiyatlarla ancak % 11,5 oranında bir artış olduğu 
hesaplanmaktadır. 

İstihdam alanında yapılan tahminlere göre, 1977 
yılında 16 milyon 161 bin kişi dolayında olan toplam 
işgücü arzı, 1978 yılında 16 milyon 411 bin kişiye 
yükselirken, toplam işgücü talebi de 14 mi iyon 726 
binden, 14 milyon 907 bin kişiye çıkmıştır. 

Para ve kredi alanında alman önlemlerle para ar
zı, emisyon ve Merkez Bankası kredilerinde 1978 yı
lındaki artış hızlan 1977 yılma göre daha düşük oran
larda gerçekleşmiştir. 

Para arzı, kasım ayı geçici verilerine göre bir ön
ceki yıl sonuna kıyasla % 28,3 oranında artarak 
210,6 milyar liradan, 270,1 milyar liraya çıkmıştır. 
Geçen yılın eş döneminde artış oranı c/c 30 idi. 

Emisyon, 12 aylık verilere göre 1977 yılında 
%49,6 oranında artış gösterirken, bu yıl aynı oran 
% 45,9 olmuştur. 

Merkez Bankası kredilerinin artış oranında ise, 
bu yıl çok önemli oranda azalışlar gözlenmiş; 12 ay
lık dönemlere göre, 1976 yılında r/

r 76,8, 1977 yıhn-
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da %81,2 olan artış oranı, 1978 yılında r/r 27.5'de 
kalmıştır. 

Bankalardaki mevduat, alınan önlemlere koşut 
olarak, artış göstermektedir. Toplam mevduat kasım 
ayı sonunda bir önceki yıla kıyasla % 18,4 oranında 
ve 39,3 milyar lira artarak 252,6 milyar lira olmuş
tur. 1977 yılının ilk 11 aylık döneminde % 8,9 ora
nında artan vadeli tasarruf mevduatı, 1978 yılının eş 
döneminde % 31,4 oranında bir artış göstermiştir. 

Banka kredüenindıe ise, Kasım ayı sonu iti barıyla 
1977 yılına eş düzeyde bir artış göstermektedir. On-
ibir aylık dönemlere göre 1977 de % 19,2; 1978 yı
lında % 19,7 artan ban'ka kredileri, Kasım 197S de 
277,1 milyar liraya ulaşmıştır. 

Alman önlemlerin de etkisiyle ihracat, Nisan ayı 
başından itibaren sürekli artış göstermiştir. Kasım ayı 
sonu itibarıyla 1 milyar 9Ö7 milyon dolar olarak gerçek
leşen ihracat, 1977 yılının aynı dönemine göre % 
28,2 oranında dana fazladır. Artışta en büyük pay 
tarım ürünleriyle ilgilidir. Sanayi ümnlerlinde ilk ay
larda gözlenen geri kalma son aylarda artışa dönüşe 
meye başlamıştır. 

İthalat ise, 1978 yılının ilik on ayhk döneminde 
bir önceki yıl sonuna göre % 23,6 oranında azalarak, 
3 milyar 988 milyon dolarlık bir düzeyde gerçekleş
miştir. Bu gerilemeye karşın petrol, gübreı ilâç gibi 
özel önem taşıyan mallarda kıtlık olmamıştır. 

İhracatın arjtışı, ithalâtın da azalışı sonucu dış ti
caret açığı 1977 yılına bakışla Kasım ayı sonunda 3,7 
milyar dolardan, 2,1 milyar dolara düşmüştür. 

Öte yandan, bir önceki yılın aynı ayına göre. 
Mart 1978 ayında •% 4,1 oranında artış gösteren işçi 
gelirleri, daha sonra azalma eğilimi içine girmişse 
de, Eylül ayından itibaren bu artış yeniden hızlanmış 
görünmektedir. 

Dış seyahat gelir ve giderlerinde ise, alınan ön
lemler sonucu olumlu bir gelişme gözlenmektedir. 
Dış seyaniatlar nedeniyle geçen yıl 63 milyon dolar 
açık veren Türkiye, 1978 yılının ilk on aylık dönemin
de dış seyahatlardan 119 milyon dolarlık net döviz 
geliri elde etmiştir. Bunun yıl sonuna kadar 140; mil
yon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

İthalât, ihracat, işçi ve turizm dövizleri ile diğer 
görünmeyen kalemilerdeki olumlu gelişmelere koşut 
olarak ödemeler dengesinin cari işlemler açığı da, on 
aylık dönemler itibarıyla 1977 yılında 3,425 milyon 
dolardan, 1978 yılında 1 milyar 76 milyon dolara 
düşmüştür. 
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Fiyat hareketleri ise, arzuîadsğirriız düzeyde ger
çekleşmemiştir. Bu durum büyük ölçüde. 1978 yılına 
girerken, ekonomide mevcut enflasyon stokunun bu 
yıla yansımasından kaynaklanmaktadır. 1977 yılında
ki aşırı parasal gelişme nedeniyle büyüyen enflasyo
nun bu yıla sarkması, özellikle döviz darboğazı ne
deniyle düşük kapasite kullanımı ve ithal maiyetin
deki artışlar bu olgunun en önemli nedenleri arasında 
yen almaktadır. 

1978 yılı sonunda yığımlı olarak toptan eşya fi
yatları % 48,7 Anlkara geçinme endeksi r/c 52, İs
tanbul geçinme endeksi de % 54,1 oranında artmış 
görünmektedir. Ancak, hemen eklemek isterim ki, 
Eylül 1977 den sonra sürekli bir şekilde artma eğili
mine giren bu endekslerde, son dört aylık dönemde 
'hızın gerek aylık. artış organı, gerekse 12 aylık dönem-
lerii içeren yıllılk artış oranları bakımından azalışlar 
gözlenmeye başlanmıştır. 

Gerçekten, aylik artış oranlarına bakıldığında, bu 
yılın Eylül - Aralık aylarında sırasıyla c/c. 4,2 - 2,7 -
2,3 ve 2,9 oranındaki artışlar bir önceki yılın aynı 
aylarındaki c/c 8,7 - 4,7 - 3,0 ve 3,5 oranındaki ar
tışlara göre olumlu bir gelişme olarak görünebilecek 
niteliktedir. 

Geçinme endekslerine koşut biçimde gelişmekte
dir. Fiyatlardaki bu gelişmeler kuşkusuz, hayat paha
lılığını artırmış, vatandaşlarımızın geçinme sorunları 
ve yaşam koşullarındaki güçlükler 1977 yılında oldu
ğu gibi, 1978 yılında da kendini hissettirmiştir. An
cak, geçmiş yıllardaki uygulamalardan farklı olarak 
gelirler alanında izlenen politikalarla toplumumuzun 
büyük bir bölümünü oluşturan memur, çiftçi, işçi 
gibi dar gelirli yurttaşlarımızın geçim koşullarında 
güçlüklerin hafifletilmesi yönünde uygulamalar da 
gerçekleşti rilrnişlir. 

Nitekim, 1978 yılında uygulanan tarım ürünleri 
devlet destekleme alımları ve taban fiyat politikası, 
sonucu, başta tiftik, kuru üzüm, arpa, ayçiçeği, fın
dık, kuru incir ve zeytinyağı olmak üzere, birçok 
ürünün taban fiyatlarında bir önceki yıla göre önem
li sayılacak artışlar gerçekleşmiş bulunmakladır. 

Bunun sonucu üreticiye yapılan ödemelerde % 
37,5 oranında artış olmuştur ve 1977 yılında 45 mil
yar 'lira olan ödemeler tutarı bu yıl 67 milyar 6C0 mil
yon liraya yıü'kselmiiştir. 

Öte yandan, toplusözleşmelerle sağlanan ücret 
artışlarıyla işçi kesiminin gelirlerinde de hayat paha
lılığının yükünü hafifletecek artışlar sağlanmıştır. Top
lusözleşme yılı olan 1978 yılında, özellikle kamu kesi-
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minde çalışan işgücüne, Toplumsal Anlaşma çerçe
vesinde sağlanan ücret artışları brüt olarak % SO'o 
ulaşmaktadır. 

Ayrıca, kamu görevlilerinin gelirlerinde de, perso
nel rejimi içinde gösterge tablosunun düzenlenmesi 
ve daha sonra aile yardımının, kapsamının da geniş
letilerek, yürürlüğe konulması sonucunda, önemdi sa
yılabilecek artış gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında, sağlık personeline Tanı Gün. Çalış
ma Yasası uyarınca Ön'emli ek olanaklar getirOldiği gibi; 
ilkokul öğretmenlerine efk ders olanağı, bir kısım 
personele ödenen tayın bedellerinin artırılması ve kap
samının genişletilmesi şeM'inde ek olanaklar yıl için
de sağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Buraya kadar olan açıklamalarımda. sizlere eko

nomimizin bugünkü durumu hakkında bilgi sunmuş 
oldum. Bu 'bilgileri bütünlemek üzere, bu yıl dış eko
nomik ilişikilerirnlzde büyük yoğunluk taşıyan borç 
ertelemeleri ve dış finansman 'konularına da kısaca 
değinmek suretiyle konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Silindiği gibi, 1977 sonunda vadesi gelmiş önemli 
miktarlara ulaşan dış borçların, Türkiye'nin kısa dö
nemli döviz kaynaklarıyla karşılanmasının olanaksız
lığı nedeniyle belirli bir plan çerçevesinde ertelen
mesini en akılcı ve gerçekçi yol olarak gören Hükü
metimiz, bu konudaki çalışmalarına Şu'bat ayından 
sonra ivedi olarak başlamış ve Mayıs ayı sonlarında 
Paris'te Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesin
de oluşturan bir erteleme anlaşmasıyla belli bir aşama
ya ulaşılmıştır. Bu çerçeve içinde bugüne kadar 15 
ülkeyle 1 milyar 1C7 milyon dolarlık borç erteleme 
anlaşması imzalanmıştır. 

Öte yandan, uluslararası bankacılık sistemlinden 
237 bankaya olan ve tutarı 3 milyar 100. milyon do
ları bulan borcun ertelenmesi çalışmaları da son aşa
maya gelmiştir. 

Borç erteleme anlaşmaları yanında, 1978 ve iler'iki 
yıllarda kullanılmak üzere, çeşitli ülkelerden ve ulus
lararası kuruluşlardan 1 milyar 937 milyon dolarlık 
ikredi olanağı sağlanmıştır. Bu kredilerin, 812,7 mil
yon doları proje kredisi, 1 milyar 28 milyon doları 
program ve 96,2 milyon doları da peşinat kredisi şek
lindedir. 

İmzalanan bu anlaşmalar çerçevesinde 1978 yılın
da kullanılmak üzere ayrıca 675 milyon dolar da ta-
2:e para sağlanmıştır. 

Öte yandan, 96 milyon dolarlık peşinat kredisi. 
geçmiş dönemlerde imzalanmış proje kredilerine iş-
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terlik kazandırılması nedeniyle önüm tciş! m ti İv tadır. 
Peşinatları ödanımediği için kullanılma olanağı olma
yan, örneğin: Oymapınar, Suat Uğurlu barajları ve 
Orta Anadolu rafinerisi gibi 4CC milyon d dara yakla
şan kredi bu surette kullanılabilir hale gelirlim:ş ve 
yatırımlara da işlerlik kazandırılmıştır. 

Özetlemek gerekirse, 1978 yılı İçinde aldığımız 
önlemler ve uyguladığımız politikalar belirli bir prog
ram çerçevesinde oluşturulmuştur. Programın ilk ama
cı, •başlangıçta da açıkladığım gibi, 1978 yılında eko
nomideki kötüye gidişi durdurmak ve daha sonra 
da sağlıklı bir ortalm içinde kalkınma sürecini yeni
den başlatmaktır. Bu politika, aslında olumlu sonuç
larını ancak orta vadede gösterebilecek nitelik taşı
maktadır. Nitekim, elimizdeki son veriler ve göster
gelere göre, ekonomimizde içe ve dışa dönük yönle
riyle kötüye gidişin ilk aşamada kontrol altına alın
dığı söylenebilir. Bununla birlikte, hemen helüteylm 
ki, enflasyon ve ödemeler dengesi t;kanıklıkları 
ekonomimizin iki temel sorunu olmak niteliğini sür
dürmektedir. Bu nedenle, 1979 yılı Programında ol
duğu, gibi, bu Bütçeyle uygulamaya konulacak politi
kalarda da bu alandaki güçlüklerin aşılması yönün
deki önlemlere öncelik tanınm-ştır. 

Şunu özellikle belirtmek İsterim ki, biz Türk eko
nomisinin bu çetin sorunlarının, uluslararası kuruluş
ların ya da ülkelerin yardımı ve katkılarıyla değil. 
her şeyden önce kendi halkımızın anlayış, özveri ve 
desteğiyle çözüme ulaşacağı görüşündeyiz. Türk hal
kının cesaretine bilincine ve halka dönük önlemle, i 
sonuna kadar destekleyeceğine güveniyoruz. Yalnız. 
petrol için yaptığı harcamaları hemen hemen ihraca i; 
gelirlerinin tümüne ulaşan bir ülkenin, ancak böyle 
politikalarla bu kıskacın içinden çıkabileceği inan
cındayız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler: 
Dünya ekonomisine ilişkin temel göstergeierdeki 

gelişmeleri böylece özetlemiş bulunuyorum. 

Şimdi de sizlere, önce 1978 yılında kamu maliyesi 
alanındaki gelişmeleri ve bütçe uygulamaları sonuçla
rım. claha sonra da 1979 Mali Yılı Bütçesinin yapı
sını. ve özelliklerii açıklamak istiyorum. 

Konsolide bütçe uygulama sın in 1978 Pıogıamı 
ilkeleri doğrultusunda, ekononiinin genel dengesini 
•bozmayacak biçimde yürütülmesine ve kamu kaynak
larının program ilkelerine uygun biçimde kullanıl
masına özellikle dikkat gösterilmiştir. Kasını ayı sonu 
itibariyle konsolide bütçe harcamaları 227 milyar li
raya ulaşmıştır ve yıl sonunda 1978 Program hedefi

ne göre % 16,5 oranında bir artışla 310ı milyar liraya 
ulaşması beklenmektedir. 

Program hedeflerine göre gerçekleşme oranlan, 
carı harcamalarda %. 124, transfer harcamalarında 
ise % 119 dolaylarında olacaktır. 

Cari harcamalarda savurganlığın en az düzeyde 
tutulmasına rağmen, personel giderler inlin gelişimö, 
program hedeflerinin aşılmasına yol açmıştır. 

İç ve dış borçlarının gerektirdiği anapara ve faiz 
ödemeleri, emekliler ile dul ve yetimler için Emekli 
Sandığına yapılan ödemeler, Kamu İktisadi Kuruluş
ları ve yerel yönetimlerin giderek artan gereksinme
leri, transfer harcamalarının öngörülen hedefler için
de tutulmasını güçleştirmiştür. 

Konsolide bütçe yatırımlarında ise, ekonominin 
içinde bulunduğu darboğazlara rağmen, program 
hedefine ulaşmış bulunmaktayız. 

1978 yılı konsolide bütçe sabit yatırımlarmın <r 

18,8 oranında bir artış göstererek 62 milyar 6?0 mil
yon lira dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Gerçekleşme oranı böylece c/r 98 olacaktır. 

Tüm olarak bütçe uygulamasında ekonomimizin 
içinde bulunduğu koşullar nedeniyle harcama düzeyi
nin mümkün olduğu kadar aşağı bir düzeyde tutulma
sı önem taşıdığından, bu uygulamalarla tüketimin 
artırılmamasına ayrıca dikkat etmek gereği duyul
muştur. 

1978 yılı sonu itibariyle bütçe harcamalar inin 31C 
milyar lira olarak gerçekleşmesi halinde, karnıu har
camalarındaki artış hızı 1977 yılına göre önemli öl
çüde düşmüş olacaktır. 

Cari harcamalarda 1977'de (/c 42,5 olan artış hızı. 
1978'de Çf 33,9'a transferlerde de 1977'de rİ 57.7 
olan artış hızı, 1978'de % 38,1'e düşmüştür. Öte 
yandan, bütçenin finansmanında fiyat hareketlerini 
olumsuz biçimde etkileyecek aşırı parasal gelişmelere 
yol açmamaya da ayrıca özen gösterilmiştir. 

1977 Mali yılının Kasım ayı sonu itibariyle Mer
kez Bankasından alınan kısa vadeli avans tutarı 44 
milyar 300 milyon lira ve bunun bir önceki mali yıl 
sonuna bakışta artış oranı c/c 90 iken, 1978 mali yı
lının i l nel ayı sonu itibariyle bu rakam 57,6 milyar 
lira ve artış oranı % 23 olmuştur. Yine Kasım ayı so
nu itibariyle bütçe harcamalarının finansmanında 
Merkez Bankası avansı ve Hazine bonolarının payı 
1977'de c/c~ \1 iken, bu oran 1978'de c/c 5'e düşmüş
tür. 

Bütçe gelirlerinde de geçmiş yıllara göre olumlu 
bir gelişme görülmektedir. Konsolide bütçe gelirleri 
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tahsilatı Kasım ayı sonu itibariyle 219 milyar lira ol
muş ve 1978 için öngörülen gelir tahmini Kasım ayı 
sonunda c/c 82,5 oranında gerçekleşmiş bulunmakta
dır. Dokuz aylık dönem itibariyle 1977'de r/(- 30 artış 
gösteren gelir tahsilatı, 1978'de c/r 53 oranında art
mıştır. Vergi gelirlerindeki artış oranı 1977'de c/( 32 
iken, 1978'de Çf 44,6 olmuştur. Elimizdeki dokuz 
aylık uygulama sonuçlarına göre harcamalar, gelir
lerden 7 milyar liralık bir fazlalık göstermektedir. 
1977 yılının aynı döneminde ise 14,6 milyar liralık 
bir açık söz konusu idi. 

Bugün bulunduğumuz noktadan yaptığımız tah
minler, daha önce de belirtmiş olduğum gibi, 1978 
Bütçesinin yıl sonunda harcama olarak 310 milyar lî  
rayı bulacağını, buna karşılık gelirlerimizin ise 295-
300 milyar dolayında gerçekleşeceğini göstermektedir. 
Buna göre bu bütçe uygulamasında 10 ila 15 milyar 
lira dolayında bir açık beklemek durumundayız. 

1973 - 1976 döneminde yıllık ortalama 2 milyar 
lira dolaylarında olan bütçe açığının 1977'de 35 mil
yar liraya yükseldiği göz önüne alınırsa, 10-15 mil
yar lira dolayındaki açığı bugünkü koşullar altında 
olağan ve kontrol edilebilir bir açık olarak gördüğü
müzü ifade etmek isterim. 

1979 yılı Bütçesine gelince. 

Değerli arkadaşlarım; 
Açıklamış bulunduğum ekonomik gelişmelerin 

ışığı altında hazırlanmış bulunan bu Bütçe, geçmiş 
yıllardan farklı olarak önemli bazı yenilikleri de be
raberinde getirmektedir. 

Bu Bütçenin özelliklerinin başında, gerçekçi bir 
yaklaşımla hazırlanmış olması zikredilebilir. Bütçe ile 
verilen ödenekler bu yıl gerçekçi bir biçimde saptan
mış bulunmaktadır. Enflasyon hızını yavaşlatmaya, 
özellikle üretimi ve o oranda yatırımları canlandırma
ya dönük bir bütçedir, 1979 Bütçesi. Uygulamaya ge
tirdiği esneklikten yararlanmak amacıyla bir kısım 
fon mekanizmalarına bu Bütçe içinde de yer veril
miştir. Ödeneklerin gerçekçi bir biçimde saptanmış 
olması nedeniyle fon uygulamalarının amacına uygun 
boyutlar içinde kalacağı inancındayız. 

Öte yandan, bütçe gelirleri de daha gerçekçi tah
minlere dayandırılmıştır. Konsolide bütçe gelirleri 1978 
yılında % 46,9 oranında arttığı halde, 1979'da bu ar
tışın % 38,3 olacağı varsayılmıştır. 1978'de vergi ge
lirlerindeki artış c/c 43,6'dır. 1979'da ise bunun c/c 

36,1 olacağı öngörülmüştür. 
1979 Bütçesinin ikinci özelliği, Dördüncü Beş Yıl

lık Kalkınma Planının uygulanmasıyla ilgili ilk bütçe 

olmasıdır. Kalkınma plan ve programlarıyla bütçe 
arasında son yıllarda önemli ölçüde ihmal edilmiş bu
lunan yapısal ilişkiler bu bütçeyle tekrar kurulmuş 
bulunmaktadır. 

1979 Bütçesi boyutları ve içeriği ile beraberinde 
getirdiği önlemlerle plan hedeflerin'in gerçekleşmesin
de etkin bir araç olarak kullanılacak; ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmamızın Anayasamızın öngör-
düğü biçimde bir plan içinde yürütülmesi ilkesine ge
çerlik kazandırılacaktır. 

1979 Mali Bütçesi Yüce Meclislere denk bir bütçe 
olarak sunulmuştur. Bütçe Karma Komisyonu üyele
rinin yapıcı eleştirileri ve halkımızın gerçek gereksin
melerine dönük katkılarıyla bütçe toplamı % 2,8 ora
nında artırılarak, 406 milyar 875 milyon liralık bir 
büyüklüğe ulaşmış bulunmaktadır. 1978 Mali Yılı 
Bütçesinin başlangıç ödenekleriyle karşılaştırıldığı za
man bu Bütçenin (/r 52,7 oranında bir artış öngördü
ğü ortaya çıkar. Bu ölçüdeki fark, 1978 Bütçesinde 
özellikle personel ödeneklerinin eksik tahmin edilme
sinden doğmaktadır. 1978 Bütçesinin yıl sonunda har
cama olarak ulaşacağı düzey esas alınırsa, bütçenin ar
tış oranının c/ç 31'den ibaret olduğu görülecektir. 

1973 - 1976 döneminde ortalama c/c 30,6 dola
yında olan bütçe harcamalarındaki artış oranı, 1977 
yılında rr 55'e çıkmıştır. Hükümetimiz 1978'de bu 
oranı f

/( 31 gibi bir düzeyde tutmak suretiyle eko
nomimizin içinde bulunan koşulların normalleştirme 
yönünddki gelişmesinde yardımcı olmak gereğini göz
önünde tutmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza getirilmiş bulunan bu Bütçenin önem

li özelliklerinden biri de, 1977 ve 1978 yıllarında du
raksama göstermiş bulunan kamu yatırımlarını yeni
den canlandıran bir bütçe olmasıdır. 1979 yılında 89 
m'ilyar lirası konsolide bütçe. 95 milyar lirası Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve 13 milyar lirası da öteki kamu 
kuruluşları için olmak üzere 198 milyar liralık bir ya
tırım hacmi programlanmıştır. Toplam kamu yatırım
larının 1978'de Ç£ 16 olan artış hızı, 1979'da % 59 
düzeyine çıkmıştır. 1978 gerçekleşme tahminlerine gö
re bütçe yatırımlarında % 43, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri yatırımlarında ise % 78 oranında bir artış ön
görülmektedir. Karma Komisyonda, bu Bütçenin ya
tırımlarına ayrılan ödenekleri üzerinde önemle durul
muş ve 3 milyar lira KİT yatırımlarında kullanılmak 
üzere bu ödenekler 12 milyar 300 milyon lira dola
yında artırılmıştır. Ayrıca, Yüce Meclislere denk ola
rak sunulmuş bulunan bütçenin finansman olanakla
rı gözönünde tutularak c/c 5 oranında kesinti yapıl-

— 11 — 
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ması öngörülmüş, yatırım ödenekleri ise bu kesinti
nin dışında tutulmuştur. Buna göre kamu yatırımla
rındaki artış oranı % 69'a yükselmiş bulunmaktadır. 
Başlamış ve bitme noktasına gelmiş yatırım projele
rinin en kısa süre içinde üretime geçmesi, bütçede 
özellikle üzerinde durulan ve ödeneklerin dağıtımın
da gözönünde tutulan ilkelerden biri olmuştur. 

Bütçede cari giderler için konulmuş bulunan öde
neklerde geçen yıla kıyasla % 67 oranında bir artış 
söz konusudur. Artış oranının yüksekliği, biraz önce 
de değindiğim gibi personel ödeneklerinin 1979'da da
ha gerçekçi bir biçimde bütçemizde yer almış olma
sından doğmaktadır. 

Huzurunuzdaki Bütçe, personel dışındaki diğer ca
ri harcamaların en az düzeyde tutulmuş olduğu bir 
Bütçedir. Bu harcamalar için ayrılan ödeneklerdeki 
artış oranı bu yıl tutumlu bir yaklaşımla sadece 
Çf 16,5 olmuştur. 

Bütçenin hazırlanması sırasında özellikle demir
baş alımları, kırtasiye, yakacak ve akaryakıt harca
maları, bina kiralamaları konusunda ilgili kuruluşlarla 
verimli bir işbirliği oluşturularak, gerçek ihtiyaçları 
karşılayacak ölçüde ödenek konulmasına özen gös
terilmiştir. Savurganlığı önlemeye yönelik uygulama
larımız sonucunda bu alanda önemli sayılabilecek 
tasarrufları sağlayacağımıza inanıyoruz. 

Ödeneklerin hizmet yönünden dağılımı incelendi
ğinde görülecektir ki, her şeyden önce bu Bütçe, özel
likle köylüye ve kırsal alana daha çok hizmet götür
meyi amaçlayan bir Bütçedir. Köy îşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı Bütçesine bu amaçla konulan öde
nekler geçen yıla göre % 90 oranında bir artışla 16 
milyar 708 milyon liraya yükseltilmiştir. Karma Ko
misyon çalışmaları sırasında bu Bakanlık Bütçesine; 
köy yolları yapımı, köy içmesuyu ve Toprak - Su 
hizmetleri ve köy kooperatifleri için 3 milyar lira 
daha ödenek eklenmiştir. Aynı Bakanlık Bütçesinde, 
toprak koruma ve benzeri işler için 3 milyar 929 mil
yon lira, Devlet Su îşleri İdaresinin yine aynı alanda 
yapacağı hizmetler için 1 milyar 857 milyon liralık 
ödenek öngörülmüştür ki, bu da bir yıl öncesine gö
re c/f 38 oranında bir artışı ifade etmiştir. 

Ayrıca, Karma Komisyonda yapılan bir değişik
likle köy elektrifikasyonu için Türkiye Elektrik Ku
rumuna ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine 
3 milyar liralık bir ödenek eklenmiş bulunmaktadır. 

Böylece köy elektrifikasyonu için ayrılan ödenek 
1978 Bütçesinde 897 milyon lira iken, 1979 yılında 
% 238 artışla 3 milyar 40 milyon liraya ulaşmış bu
lunmaktadır. 
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Baraj ve büyük sulama işleri için de yine Devlet 
Su îşleri Bütçesi içinde % 28 oranında bir artışla 16 
milyar, 486 milyon liralık ödenek öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
1979 Bütçesi kırsal alanda olduğu kadar, kentsel 

alanda da daha çok hizmet götürmeyi amaçlayan bir 
Bütçedir ve böyle bir yapı içerisinde hazırlanmıştır. 

Kentsel hizmetlerin yürütülmesinde yerel yönetim
lere önemli görevler düştüğü bilinmektedir. Bu ku
ruluşlara yüklenen ödevlerle bunlara sağlanan olanak
lar arasındaki yapısal denge bozuklukları gün geçtik
çe kendisini daha çok hissettiren ve yığılarak büyü
yen sorunlar ortaya çıkarmıştır. 

Hükümetimiz, bir yandan bu kuruluşları sağlıklı 
gelir kaynaklarına kavuşturmayı amaçlayan köklü 
vergi düzenlemelerini gerçekleştirme yolundaki çalış
malarını sürdürürken, bir yandan da Bütçe içinde bu 
alanda kullanılmak üzere büyük paylar ayırmak yo
luna gitmiştir. Konsolide bütçe içinde belediyelere, 
özel idareler ve köy birliklerince yürütülecek hiz-
mstler için öngörülen ödenek toplamı 1979'da 7 mil
yar 665 milyon liraya ulaşmaktadır. 

Ayrıca, belediyelerimizin birikmiş borçlarına bir 
çözüm getirilmesi için bir fon kurularak, 3 milyar li
ralık bir ödenek konulmuştur. Bu ödenek gerektiğin
de beş kat artırılarak 15 milyar liraya ulaşabilecek
tir. 

Yine büyük kentlerimizin gittikçe büyüyen şehir 
içi ulacım sorunları gözönünde bulundurularak kitle 
taşımacığına yönelik hizmetlerin yürütülmesi için 
bu yıl ilk kez 1 milyar liralık bir ödenek ayrılmıştır. 

Büyük şehirlerimizin içmesuyu sorunları da bugün
kü olanaklar içinde belediyelerce çözümlenebilecek bo
yutları aşmış olduğundan. Bütçeye büyük kentler için 
bu amaçla da 400 milyon liralık bir ödenek eklenmiş 
bulunmaktadır. 

Ödenek yapısına ilişkin olarak 1979 Bütçesinin 
bir başka özelliği de, halk girişimlerine dönük yönde 
kendini göstermesidir. 

Büyük sanayi merkezleri ve organize sanayi böl
geleri kurulmasını sağlamak, köy kooperatifleri, kü
çük sanat kooperatifleri ve buna benzer ötekli halk 
girişimlerinin faaliyetlerini desteklemek üzere İşlet
meler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçelerinde önemli öde
nekler öngörülmüştür. Bu yönüyle Bütçe, küçük tasar
ruf sahiplerine esnaf ve sanatkârlara yeni olanaklar 
getirmektedir. 
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Konsolide bütçe ödenekleri içinde en büyük paylar 
Miili Savunma. Milli Eğitim ve sağlık gibi halkımızın 
ve ülkemizin temel gereksinmelerini karşılamaya yö
nelik hizmetler için ayrılmıştır. Bu hizmetlerin aksa
tılmadan yürümesi, toplumumuz için büyük önem ta
şımaktadır, Bu hususu gözönünde tutan Hükümetimiz, 
bu hizmetler için yeterli ödenek ayrılmasına özen gös
termiş, Karma Komisyon çalışmaları sonucunda da 
Milli Savunma Bakanlığı için 4 milyar, Milli Eğitim 
Bakanlığı için ise 2 milyar 761 milyon lira tutarında 
yeni ödene'kler eklemiş; ayrıca Milli Savunma için 
ayrılan ödeneklerin Bütçede öngörülen Çf 5 oranın
daki kesintinin dışında bırakılması kararlaştırılmıştır. 

Ulusumuzun geleceği ve özgür yaşamının devamı 
ekonomik ve sosyal •kalkınmasının yanı sıra, ulusal sa
vunma gücümüzün artırılması da kuşkusuz büyük 
önem taşımaktadır. Her yıl Devlet bütçesinde bu 
amaçla önemli ölçüde ödenek ayrıldığı gibi, 1979 Büt
çesinde de Milli Savunma Bakanlığına ayrılan kay
naklar Karma Komisyonda yapılan eklemelerle 64 
milyar 763 milyon liraya ulaşmıştır. Ödeneklerin ku
ruluşlar arasındaki dağılımında % 15,9'luk bir payla 
Milli Savunma Bakanlığı birinci sırada yer almakta
dır. Bunun dışında REMO çerçevesi içinde Silahlı 
Kuvvetlerimizin elinde bulunan harcama yetkisi, ay
rıca 40 milyar dolayında bir artırma olasılığını da 
içermektedir. Böylece 1979 yılı içinde savunma hiz-
meHeri ve Silahlı Kuvvetlerimize yapılacak harcama
ların toplamı gerektiğinde 100 milyar lirayı aşabile
cektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bütçenin kendisi kadar, belki bundan da önemli 

olan, bütçe ile birlikte ekonomide sorunların çözü
müne yönelik olarak uygulamaya konulacak önlem
lerdir. Bu önlemler, kuşkusuz Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ve 1979 Programında öngörülen he
defler gözönüne alınarak saptanmaktadır. Bir bölümü 
Bütçe Yasası içinde yer alan bu önlemleri anaçizgi-
leriyle sizlere sunmakta yarar görüyorum. 

Çeşitli uygulama bozukluklarını gidermek, kamu 
hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesini, ka
mu harcamalarının yönlendirilmesini, savurganlığın 
azaltılmasını sağlamak üzere Bütçe tasarısında yeni 
düzenlemeler getirilmiştir. 

Aşırı kadro artışlarını kontrol altına almak için 
memur kadrolarında toplam artış oranı % 3 ile sınır
landırılmış, özellik göstermesi nedeniyle Milli Eğitim 
Bakanlığı bu sınırlamanın dışında bırakılmış, buna 
karşılık personel giderlerinin aşırı boyutlara ulaştığı 
KİT'lerde bu oran r/r 2 olarak tutulmuştur. 

[ Diğer yandan, kuruluşların gereksiz ve aşırı kad
ro istemelerine yol açan boşluklar doldurulmuş, per
sonelin derece yükselmesi gereksinimi duyulan kadro-

I ların sağlanabilmesi için yenli kolaylıklar getirilmiştir. 
Kamu taşıt araçlarının kullanımında yeni düzen

lemelerle bu konuda gözlenen savurganlığın önlenme
sine Özen gösterilmiştir. Kamu kuruluşlarının tüm ge-

I reksinimlerinin Devlet Malzeme Ofisinden sağlama
ları ilkesine ağırlık verilmiş, lüks harcamalara yol açan 
Ofis dışı alımlar sınırlandırılmıştır. 

Kuruluşların Bütçe Kanunu ile kendilerine verilen 
ödenekler üzerinde yüklenme ve harcama yaparak 
karşılıksız borç yaratma uygulamalarına son verilmiş
tir. 

Bunlara ek olarak Bütçe Kanunu içinde yer alan 
fonların yıl içinde kullanımına da, ekonominin istek
leri doğrultusunda yön verilerek, zorunlu gereksinme
ler dışında ödenek artırmalarına gidilmeyeceği ayrıca 

I belirlenmiştir. 

Bütçe Kanunu ile getirilen önlemlerin yanı sıra, 
I Yetki Yasasının verdiği olanaklardan yararlanarak, 

başta Genel Muhasebe Kanunu ve Artırma - Eksiltme 
I Kanunu olmak üzere, harcamaları düzenleyen öteki 

yasaların da bugünün gereklerine göre yeniden dü-
I zenlenmesi yoluna gidildiğini burada ayrıca eklemek 

isterim. 

Kamu gelirleri alanında ise. özellikle vergi gelir-
I lerinde halen yürürlükteki eskimiş yasalarla bir artısın 
I gerçekleştirilmesine hemen hemen olanak bulunma -
I dığı anlaşılmaktadır. Vergi kayıp ve kaçakçılığının 
I büyük boyutlara ulaştığı ve giderek arttığı bir ortam-
j da yeni yasanın çıkarılmasına her zamandan daha 
I fazla gereksinim duyulmaktadır. Bunun yanı sıra ver-
I g' adaletsizliğini gidermek, gelir dağılımındaki denge

sizliği azaltmak, vergi sistermnin etkinliğini artırmak 
I ancak mevcut vergi yasalarında yapılacak yeni düzen

lemelerle gerçekleşebilecektir. 

I Bu amaçla hazırladığımız tasarıların. Parlamento-
I muzun çatısı altında tüm yönleriyle tartışılması ve en 
I iyi biçimde yasalaşması kuşkusuz en gerçekçi çözüm 
I yoludur. Halkımızın bizden beklediğinin de bu ol-
j duğu inancındayız. Bugün karşı karşıya bulunduğu-
I muz sorunları çözmek ve kalkınmamızı sürdürmek 
I için her şeyden önce kendi kaynaklarımızı artırmak 
I ve bunları en tutumlu ve en akıllı bir biçimde kulla-
j nıp, değerlendirmek durumundayız. Bu düzenlemeleri 
I yaparken yalnız bugünün geçici ihtiyaçlarını değil, 

Devletimizin yararını da ayrıca düşünmek gerekmek-
| tedir. Bu nedenle vergi tasarılarının yasalaşması için 
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elimizden gelen tüm çabayı harcayacağımızı Yüce 
Senatonun önünde bir kez daha belirtmek isterim. 

Bu çalışmalar yanında Kamu İktisadi Teşebbüs
leriyle ilgili düzenlemeler de önemli bir yer tutmak
tadır. 

Daha önce de değindiğim gibi, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin 1978 yılındaki görev zararları toplamı 
48 milyar liraya ulaşmıştır. Bu nedenle KİT'lerin et
kin ve verimli çalışmalarına yönelik önlemler almak 
her zamandan daha çok önem kazanmış bulunmakta
dır. Konu, bu önemi nedeniyle 1979 Mali Yılı Büt
çesinde ayrı bir düzenleme konusu olmuş ve KİT'le
rin kaynak yaratan bir işletme bünyesine kavuş
maları ve bunun sürdürülmesi için, bu kuruluşların 
yönetimine yetki ve görev, aynı zamanda sorumluluk 
vermek yoluna gidilmiştir. 

Para - kredi alanında 1979 yılında da, 1978 yı
lında okluğu gibi, tasarrufları artırıcı ve bankalarda 
oluşan kredi olanaklarının üretime dönük yönde kul
lanılışım amaçlayan bir politika uygulanması öngö
rülmektedir. 

Dış ticaret ve ödemeler alanında ise, bu kez kısa 
bir süre önce yürürlüğe konulan dış ticaret rejiminde 
geçmişteki uygulamalara kıyasla köklü sayılabilecek 
değişiklikler yapılmak yoluna gidilmiştir. 

Bunun yanında işçi dövizlerinin ve turizm gelirleri
nin artırılması 1979 yılında bu alanda önerilen poîiti-
i: i'-rda özellikle ve önemle üzerinde durulan konu
lar olacaktır. 

Ayrıca, yurt dışındaki Türk müteahhitlerinin so
runlarının çözümlenmesi suretiyle bunların ekonomi
mize olan katkılarının artırılması da ele alınmış ko
nula- araşır,da ver almaktadır, 

Bütün bunlar':-, dışında dış borçlarımızın yönetil
mesiyle ilgili olarak 1979 yılında yeni politikalar uy
gulama!;' durumundayız. Geçmişteki uygulamaların 
olumsuz sonuçlan ile tekrar karşılaşmamak için or
ta ve uzun vadeli bir borçlanma politikasını her 
zamandan daha çok gerekli görüyoruz. Devletten 
devlete ilişkiler çerçevesinde var olan olanaklardan 
yararlanma ve dünya piyasalarındaki uzun dönemleri 
kaynaklandırma, bu çerçeve içinde en isabetli bir şe
kilde gerçekleşmiş olacaktır. Bunun yanında, borç 
idaresi politikamız alanında ülkemizin dış saygınlığı
nı yitirmesine neden olabilecek davranışlardan kesin
likle kaçınılacağını bir kez daha burada belirtmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özetlemek gerekirse. 1979 Mali Yılı Bütçesini. 

her şeyden önce bir ekonomik onarım ve esenliğe çı-

| kış bütçesi olarak tanımlamak doğru olur kanısında
yım. Gerek gelirlerin, gerek giderlerin tahmini yönün
den gerçekçi bir biçimde hazırlanmış bir bütçedir bu. 

Enflasyon hızım yavaşlatmaya, özellikle üretimi ve 
o arada yatırımları canlandırmaya dönük bir bütçe
dir. 

Anayasamızda öngörülen anlayış içinde tam olarak 
plan ve programa dayalı olarak hazırlanmış bir büt
çedir. 

Son yıllarda toplumun her kesiminde olduğu gi
bi, kamu kesiminde de egemen olmuş savurganlığı 
önlemek ve sınırlı kaynaklan en etkili ve verimli bir 
biçimde kullanmak amacıyla tam bir tutumluluk an
layış; içinde hazırlanmış verimli ve tutumlu bir büt
çedir. 

Hizmet gücü yüksek ve özellikle kırsal alanlara 
toplumun yoksul kesimlerine daha çok hizmet götür
meyi amaçlayan bir bütçedir. 

Dinamik bir istikrar anlayışı içinde bir yandan 
ekonomiyi onarmayı, bir yandan da dar ve değişmez 
gelirlilerin geçim yüklerini hafifletmeyi, yaşam ko
şullarım iyileştirmeyi amaçlayan bir bütçedir. 

Ülkenin kaynak ve olanaklarını en geniş bir bi
çimde değerlendirmeyi hedef alan ve bu anlayış için
de tüm kaynakların en etkin ve verimli kullanılma
lı. yanında; halk girişimlerini, küçük halk tasarrufla
rım destekleyen ve özendiren bir bütçedir. 

Ulusal savunma gücüyle ekonomik güç arasın-
sındaki yakın ilişkileri dikkate alan ve bu anlayış için
de ekonomi;: gücümüzle birlikte ulusal savunma gü
cümüzü artırmayı amaçlayan bir bütçedir, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Buraya kadar. Türkiye'nin bugün içinde bulundu

ğu ekonomik koşullar. 1979 Mali Yılı Bütçesinin özel
likleri vo Hükümetimizin bu Bütçe ile birlikte uy
gulamayı öngördüğü önlemler hakkında Yüce Heye
tinize bilgi sunmuş bulunuyorum. 

Açıklamalarıma son vermeden önce şu noktay; 
tekrar belirtmekte yarar görmekteyim: 

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda en önemli eko
nomik sorunları, enflasyon hızının yavaşlatılması, iç 
tasarruflar ve döviz girdilerimizin artırılması, dengeli 
bir gelir dağılımının gerçekleştirilmesi ve yerel yöne
tim gelirlerini de içine alan bir vergi düzenlemesinin 
gecikmeden süratle sonuçlandırıîmasıdır. Bu sorunla
rın çözümünün, sağlıklı bir ekonomik yapı içinde 
oluşması gerektiğine inanıyoruz. Bütçe "e Bütçe ile 
uygulamaya konulacak diğer önlemler bu amaca dö
nük birer araç niteîiğindedirler. 
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Ancak, şunu özellikle vurgulamak gerekir ki, 
bunlar önemli olmakla birlikte, bunalımdan esenliğe 
çıkış yolunda yeterli ve etkili araçlar değildir. Eko
nomimizin geçtiğimiz yıllarda içine sürüklendiği bu 
ağır bunalım karşısında, yalnız hükümetlere değil, 
toplumun her kesimine, herkese büyük sorumluluk ve 
ödevler düşmektedir. 

Ekonomik sorunlarımızın içerde ve dışarda dü
ğümlenmiş olması ve bir yıllık deneyimin ortaya koy
duğu gibi, bu düğümlerin çözülmesi ulusça gösterece
ğimiz yoğun çabalara bağlı bulunması, ülke sorun
larına bakış açımızda mutlaka köklü değişimleri zo
runlu kılmaktadır. 

Her güç dönemde olduğu gibi bugün de herkesin 
üzerine düşeni yapacağı inancı içinde şunu özellikle 
ifade etmek isterim ki, geniş kaynak ve olanaklarını 
en etkin ve gerçekçi bir biçimde kullanmaya kararlı 
ve sorunlarının ve sorumluluklarının bilinci içinde 
bulunan bir Türkiye'nin önündeki bu geçici güçlük
leri yenebileceği ve ancak bu yönde dışardan da ko
şulların zomnl.uk kıldığı destek ve yardımı bulabile
ceği bir yıllık deneyimle ortadadır. 

Öyle inanıyoruz ki, kaynakların aşırı tüketimden 
çok, üretime yöneltilmesiyle, ekonomik alandaki zo
runlu değişimlerin bir an önce gerçekleştirilmesiyle ve 
Türk Ulusunun ekonomik gelişmişlik düzeyinin çok 
ötesine ulaşan bilgi, beceri ve sağduyusuyla bu güç 
dönem mutlaka geride bırakılacak; daha güçlü, daha 
müreffeh ve daha mutlu bir Türkiye mutlaka ger
çekleşmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu inançla yeni Bütçenin Ulusumuza hayırlı ol

masını diliyor ve Yüce Heyetinize saygılarımı sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Çalışma Bakan

lığının yer değiştirme talepleri vardır. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı ile Çalışma Bakanının 

müşterek önergelerini okuyorum: 

«Çalışma Bakanlığına dış ülkelerden gelecek he
yetlerle yapılacak zorunlu görüşmeler nedeniyle Yük
sek Senato Genel Kurulunun Çalışma Bakanlığı Büt
çesinin tarihi ve Turizm - Tanıtma Bakanlığının Büt
çesinin tarihlerinin değiştirilmesini arz ederiz.» deni
yor. 

İki Bakanlık arasında yer değiştirme hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Değişiklik yazılı olarak gruplara bil
dirilecektir. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum: 
Sayın Gürsoytrak, Milli Birlik Grubu adına, Sa

yın Ucuzal Adalet Partisi Grubu adına, Sayın Bay-
kara Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler adına; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu henüz bildirmemiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstanbul) — Sayın Baş
kan, ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gün doğan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına. 

Sayın Nalbantoğlu, bir önergeniz var. Soru sor-
durtmadım; sunuş konuşmasında değil, yeri gelince 
Maliye Bakanlığına yönelttiğiniz sorular gerekli işleme 
tabi tutulacaktır. 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Gürsoytrak, bu
yurun efendim. Saat 11.20. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY
TRAK (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

1979 Malî Yılı Bütçesi hakkında Grubumun gö
rüşlerini açıklamadan önce, dün menfur bir sui-
kaste uğrayarak hayatını kaybeden, yazın hayatı
mızın, toplumumuzun değerli üyesi, yakın arkada
şımız, toplumsal barış âşığı Abdi İpekçi'nin anısına 
duyduğumuz saygıyı, belirtir, kendisine rahmet di
ler, bu şeni suikasti yapan ve yaptıranları ebediyen 
lanetleriz. 

Hükümetten Türk Ulusunun kaybolan değerli un
surlarına, bütün sevdiklerimize ağıt yakmamıza son 
verecek etkün önlemleri cesaretle almasını dileriz. 
Aksa halde, daha pek çok ağıtlar yakacağa ben
zeriz, 

Sayın senatörler: 
Görüş, eleştiri ve önerilerimizi ulusça içinde bu

lunduğumuz iç ve dış sosyal ve güvenlik koşullarını 
dikkate alarak Anayasa, Hükümet Programı ve 
bütçe - plan çerçevesinde sunmaya çalışacağım. 

Bilindiği gibi, bir devletin gücü ve saygınlığı, 
her şeyden evvel o devletin içte huzur ve barış, bir
lik ve beraberlik içinde bulunmasına bağlıdır. Nite
kim, 12 Ocak 1978 günü Cumhuriyet Senatosunda 
müzakere edilen Hükümet Programı, «ülkemizin 
son zamanlarda sürüklendiği ortamda Atatürk'ün 
emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini, hür ve de
mokratik rejimi veya Cumhuriyetin temel nitelikle
rini yıkıp yok etmeyi amaçlayan totaliter bir baskı 
ve terör rejimini kurmaya yönelen ve yurttaşların 
özgürlük ve huzur içerisinde korkusuz yaşama hak
larını, can güvenliğini, kanun hâkimiyetini ortadan 
kaldırmaya çalışan, her çeşit Anayasa dışı faaliyet-
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lere karşı demokrasiyi ve Cumhuriyeti korumak ve 
savunmak, tüm Ulusumuzun ve onun temsilcisi olan 
Parlamentomuzun başlıca görevi haline gelmiştir. 
Hükümetimizin temel amacı, bu görevin yerine geti
rilmesine hizmet etmek olacaktır.» diyordu. 

Bu görev anlayışı içindeki Sayın Ecevit Hüküme
tinin, 1978 yılı başında ülkenin karşı karşıya bu
lunduğu koşullar içerisinde Devletin yönetiminde gö
rev alması, bir umut hükümeti olarak ulusça genel 
kabul görmüştü. Esasen Türk Halkının desteklediği 
Sayın Ecevit ve Hükümetinden çözümlemesini bekle
diği önemli sorunları vardı. Sayın Ecevit Türk Hal
kına, halkı horlayan, ezen, sömüren bu bozuk 
düzeni, tüm çağdaş ve uygar toplumlarda olduğu 
gibi, insanca, özgürce ve kardeşçe yaşam şeklini 
getiren Anayasa doğrultusunda değiştireceğini vaat 
etmişti. Sayın Ecevit Türk Halkına, kendisine işken
ce yapan, can ve mal güvenliğini yok eden silahlı 
zorbaları, tertipçilerini nerede ve kim olurlarsa ol
sunlar yakalayıp cezalandırılacağını vaat etmişti. Sa
yın Ecevit, Türk Halkının hakkını, rızkını çalan 
hırsızların yakasına yapışarak onlara hesap soraca
ğını vaat etmişti. Sayın Ecevit, Türk Halkına, Dev
letin içeride ve dışarıda yitirilmiş saygınlığına tekrar 
kavuşturacağını vaat etmişti. îşte, halkın özlemini 
dile getiren bu vaatleri için, Türk Halkı bir bütün 
olarak Ecevit ve Hükümetini benimsemiş, bağrına 
basmış, ona bütün gücüyle destek olmuştur ve ha
len de destek olmaya devam etmektedir. 

Ancak bir yıl sonra ülkeyi yönetimi sırasında 
bu duruma getirmiş bulunan Sayın Demıirel, «Devle
tin yönetimlini bana verin. 5 ay içinde düzelteyim» 
diyebiliyorsa. bu cesareti kendinde bulabiliyorsa; 
cidden o zaman Sayın Ecevit, bazı şeyler vaat edil
diği gibi olmamış demektir. Aslında Sayın Demirel 
yönetimi alsa ne yapacak?.. Daha önce ne yaptıy
sa, onları yapacak. 41 milyar dolarlık milli geliri 
olan ülkemizi 15 milyar dolar borca soktuğu yetmi
yormuş gibi, daha çok borca sokacak, arkasından 
da ilave edecek; «Borç yiğidin kamçısıdır,» diye. 

Ülkeyi baştan aşağı terörist örgütler saracak, 
«O milliyetçiler bizdendir.» diye Devlet dairelerine 
varıncaya kadar işgal ettirecek, toplantüarına çiçek 
gönderecek, yetkili temsilci bulunduracak. Mahke
me kararlarıyla suç işledikleri sabit olanlar için bile, 
«Bana milliyetçileri suçlatamazsınız.» diyecek ve ar
kadan ilave edecek, «Türkiye'de anarşiyi, terörizmi 
Devleti yıkmak isteyen solcular yapıyor.» diye. 

Türkiye siyasette ikiye bölündü; «Solculuk» ve 
«Milliyetçilik» diye. «Milliyetçi Cephe Hükümetini 
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kurdum.» diyecek; arkadan da, «Ben ülkenin ve Mil
letin bölünmesine karşıyım» diyecek. «Milliyetçi 
Partiler Topluluğu iktidarı sola; yani Halk Partisine 
teslim etmeme!» diyecek, arkadan, «Ben, demokra
siye ve milli iradeye saygılıyım.» diyecek. Diğer 
bir ortağı tekmil verecek, «Okullar ve Devlet daire
lerinde kadroları ele geçirdik.» diye. Sonra da Sa
yın Demirel haykıracak, «Bu Anayasa ile Devlet ida
re edilemez. Olaylar bizi de aşmıştır.» diye, «Bu 
beynelmilel komünizmin işidir.» diye. Akıl hocası 
da ilave edecek, «Bu kış komünizm geliyor» diye 
ve arkasından da Endonezya usulü katliam sipariş 
edecek, 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Milli 
Birlik mi bunun adı? 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yazık 
size 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Ondan sonra Elazığlar, Malat-
yalar, Sıvaslar, Kahramanmaraşlar olacak. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 95 yaşın
daki adamdan ne istiyorsun? 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Yazık be, yazık. 
AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Bir de 

Milli Birlikçi olacaksınız-
MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-

TRAK (Devamla) — Sayın senatörler; 
Kanımızca iktidar değiştikten sonra şiddet olay

larının artan bir düzeyde ve daha çok vatandaşları
mızın hayatına mal olacak şekilde... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bir de 
Milli Birlik olacaksınız değil mi?. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milli 
Birlik olacaksın, yazıklar olsun. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — ... kitlesel terörizme dönüşerek 
devam etmesi... 

AHMET DEMİR YÜCE ((Zonguldak) — Bunun 
adı Milli Birlik olacak değil mi?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milli 
Birlik olacak. Kendinize gelin kendinize, yeter 
artık. 

BAŞKAN — Sayın Kara... Sayın Kara... 
MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-

TRAK (Devamla) — ... devam etmesi, daha ziya
de ettirilmesi, bu Anayasal düzenin varlığına.... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milli 
Birlik değil, bir musibet. 

BAŞKAN — Sayın Kara... Sayın Kara. 
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MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — ... iktidarın demokratik koşul
lar içinde değiştirilmesine razı olmayan zihniyette ve 
yıllarca bu konuda yapılmış yatırımlarda aramak ge
rekir. (AP sıralarından şiddetli gürültüler) 

Bu söylediklerim, hep Başkanınızın söylediği söz
lerdir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunun 
adı milli birlik olacak değil mi?.. (Gürültüler) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — 27 Mayıs'ı bu 
hale sen getirdin, sen. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, Sayın Yüce... 
MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-

TRAK (Devamla) — Gerçekleri bileceğiz, milli bir
lik böyle sağlanır, başka türlü değil. (Gürültüler) 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, beni susturamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sus

turamazsınız Sayın Başkan, bunun cevabını bekliyo
ruz. Bunun adı Milli Birlik olacak değil mi?.. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Terbiyeli konuş. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bunu yüz kere tekrar edeceğim burada, 
Bunun adı Milli Birlik olacak değil mi?.. Bunun 
adı Milli Birlik olacak değil mi? Bunun adı Milli 
Birlik olacak değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Yüce... Sayın Yüce... (AP sı
ralarından gürültüler) 

MB GRUBU ADİNA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Ancak koşullar ne olursa ol
sun, Türk Halkı Sayın Ecevit'ten geçen bir yıl zar
fında bu terörist örgütlerin asıl suçlularını bulup ba
ğımsız yargı önüne çıkarmasını içtenlikle, ümitle, ıs
tırapla beklemiş durmuştur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunun 
adı Milli Birlik değil mi?.. Bunun adı Milli Birlik de
ğil mli?.. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... Sayın Yüce... 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Oysa Hükümet dış sorunların 
çözümlenmesine büyük öncelik vermiştir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunun 
adı Milli Birilik olacak değil mi Sayın Gürsoytralk?,.. 
Bunun adı Milli Birlik olacak değil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... Sayın Yüce... Sayın 
Yüce. 

İdare Âmirleri, lütfen Sayın Yüce'yi teskin edin. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Sizin Başkanınızın söylediği 
sözleri tekrar ettim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytralk, cevap verme^ 
yin karşılıklı. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ce
vap bekliyorum. Cevap bekliyorum, Cevap belkliyo-
rum... 

BAŞKAN — Sayın Yüce... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Değil 

mi?.. Değil mi?.. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Devam 

et, devam. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Devam et. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Abdi 

İpekçi'nin öldüğü gün dahi, bunun adı Milli Bir
lik olacak değil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Rah

metli Abdi İpekçi'nin öldüğü gün dahi, bunun adı 
Milli Birlik olacak değil mi?. 

BAŞKAN — Sayın Yüce.. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY
TRAK (Devamla) — 1978 yılı içinde Başbakanlık 
düzeyinde fasılasız sürdürülen gayretler sonunda 
ambargo şartlı olarak kalkmış... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Cevap 
bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, benli susturamazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Yüce, lütfen rica edeyim.. 

AfiMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sustu
ramazsınız Sayın Başkan, bunun cevabını istiyorum. 

MB GRUBU ADİNA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — ... Önemli ölçüde borç ertelenmesi ya-
pılnvş; fakat büyük ümitler bağlanan taze para bul
ma çabaları... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bunun cevabını istiyorum, cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... 
MB GRUBU ADWA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — ... Sağlanan sınırlı bir miktar dışında... 
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bir dakika. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, atın 

şunu dışarı. Mektep talebesi misin?... Senatörsün, 
ayıp be.... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu bölü
cülük değil mi kışkırtîcıîık değil mi, nasıl birlik bu?.. 

17 -



C. Senatosu B : 32 2 . 2 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu şekilde görüşme 
yapılamaz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ayıp yaptığınız, ayıp. 
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen. 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Söylediğimiz gerçekleri niçin duymak 
istemiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Bunlar, Başkanınızın söylediği sözler
dir. Bir tanesi bize ait değildir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Hepsi muayyen tarihlerde söylenmiş 
sözlerdir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen mu
halefet partisi değilsin burada, sen muhalefet olmaz
sın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Cevap 
bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yüce... 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Biz, Türk Devletini düşünüyoruz. Türk 
Ulusunu düşünüyoruz. Kurulan rejim üzerinde ku
mar oynanmasına müsaade edemeyiz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen dü
şünemezsin. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Memleketi bu 
hale siz getirdiniz. 

MB GRUBU ADİNA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
'Devamla) — Kim cesaret ederse. 

BAŞKAN — Bütün konuşma ve sesleri kestim. 
Boşuna konuşmayın, bütün görüşmeleri kestim. Ye
niden başlayabilmek için sükûnete ihtiyaç vardır. 

Sayın üyeler, sükûnete ermenizi rica ediyorum. 
Sayın Yüce çıktılar. Benim değerli sınıf arkadaşım
dan özellikle rica ediyorum, siz benim 25 yıllık Par
lamento arkadaşımsınız. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Akşit. lütfen, oturun sükûnet

le halledelim. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, bir is

tirhamım var, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Ama, Sayın Akşit... 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Bugün, çok değerli 

bir yazarın katledildiği günde, üzüntü içinde bulun
duğumuz günde, Milli Birlik adını taşıyan ve bizim 
en ufak reaksiyon göstermediğimiz bu zevatın, olma 
yan kimseleri dahi dahil ederek hakaret etmelerini 
hos karşılamıyorum. 

|! MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
I (Devamla) —• Hakaret etmedim... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, istir-
I ham ederim. Türk Devleti namına ikaz etmeniz la-
I zım. 

MB GRUBU ADİNA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
I (Devamla) — O amaçla hiçbir şey söylemedim. Eğer 
I bu sözler sizi rahatsız ediyorsa... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Gürsoy-
I trak, Başkana hitap ediyor. 

BAŞKAN —• Sayın Gürsoytrak, cevap vermeyin, 
I hakkınız yok. 
I Sayın üyeler; bu şekilde görüşmeyi Cumhuriyet 
I Senatosuna yakıştırmadığımı, sayın üyelerin isimleri

ni belirtmeden ifade etmek isterim. Cumhuriyet Se-
I natosunun değerli üyeleri, birbirimize karşı... 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Bunu 
I hatibe söyleyin Sayın Başkan. 

i BAŞKAN — .... Birbirimize karşı, saygı duymaya, 
I birbirimizin görüşlerini müsamaha ile dinlemeye 
I mecburuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Nasıl 
I yakıştırmazsınız Sayın Başkan?.. Ne demek bu?.. Na-
I sil yakıştırmazsınız?.. 

BAŞKAN — Sayın "Yüce, konuşmayı. Başkana 
dahi sözünü bitirmeye fırsat bırakmazsanız... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
bu kadar intikam bitmedi mi?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 18 sene. 
18 sene. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 18 senedir hâlâ 
bu hislerle bu memleket ne hale gelecek?. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!.... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - • Niçin yakıştır
mıyorsunuz?.. Protesto ediyoruz bu konuşmayı. 

BAŞKAN — Hepinize.... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bulanık havada kur

bağa avına çıkmışlar. Yeter artık. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye

leri.... 
I MB GRUBU ADİNA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Biz miili birliği sağlamaya çalışıyoruz, 
i yıkmaya değil sizin gibi... 

j AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
| Başkan, bunun adı Milli Birlik değil mi?.. Neresi 
! Milli Birlik?... 
| ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, ara 
| verin, tetkik edilsin. 
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SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Kime haka
ret varsa, hakaret unsuru bulunsun, getirilsin. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, lütfen oturun. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunun 

adı Milli Birlik değil mi?.. (Adalet Partisi Grubu üye
leri salonu terk etmeye başladılar) 

BAŞKAN — Lütfen terk etmeyin. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, bunun adı Milli Birlik öyle mi?... 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubundan rica edi

yorum; benim konuşmamı sonuna kadar... 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Bugünkü gazetelere bakın. Bana niye 
kızıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bırakın... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunun 

adını ibret alalım öyle mi,. Adı, İpekçi faciası. 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Yani, yapacaksınız, edeceksiniz, kimse 
söylemeyecek... 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, rica 

ediyorum ara verip, tetkik edin. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Suçunu

zu söylüyor. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubunun değerli 

üyeleri, benim konuşmam; sonuna kadar dinlemek 
tahammülünü lütfen gösterin. Bakın başka ne diye
cektim?.. Bırakmadınız, sonuna kadar konuşayım. 

ORMAN ÇALIŞ (Bolu) — Siz arayın, tetkin edin, 
ondan sonra konuşun. 

BAŞKAN — Saym Gürsoytrak'ın sözlerini çok 
hızlı ifade etmesi ve karşılıklı konuşmalar içinde dik
katle takip edemedim. Eğer, değerli arkadaşlarını ba
na bu fırsat ve imkânı verscydiler, tutanakian ge
tireceğim. Sayın Gürsoytrak'ın konuşmaları sırasında 
gerçekten böylesine bir tepkiyi gerektirecek sözler 
var idiyse, gereğini elbet yapacaktım. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hemen gereğini yapın 
Sayın Başkan. Ara verin, tetkik edin. 

BAŞKAN — Ama, bırakmıyorsunuz ki, konuş
mama bile imkân vermediniz, konuşmamı bile bırak
madınız. Lütfedin... Hem hâkim, hem davacı olun
maz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) —Tetkik edin, araştırın 
dedik. Bu mu konuşma?.. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Celâl Bayar, 
Celâl Bayar. ne bu be?.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen yerinize otu
run. (Adalet Partisi Grubu üyeleri salonu terk ettiler) 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Yürekten yaralı olduğumuz bir günde, sizden ulu

sal barış çağrısında bulunduğum bir birleşimde ger
çekten olay üzücüdür. Nedenini araştırma olanağını 
dahi bulamadım, karşılıklı sataşmalardan dolayı. Za
bıt görevlileri hemen bana Sayın Gürsoytrak'ın ko
nuşmasını getirsin. 

Sayın Gürsoytrak, sizden de, konuşmanızı 1979 
mali yılı bütçesiyle ilgili ölçüde yapmanızı rica ede
ceğim. Devam edin. Tutanakları istiyorum, tetkik 
edeceğim. 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, söylediğim bütün sözler, 
daha önce gerek Cumhuriyet Senatosunda, gerekse 
Millet Meclisinde ve gerekse Türk kamuoyunda söy
lenmiş, basına intikal etmiş sözlerdir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu sözleri, ayrıca 
bugün gerçekten biraz daha fazla üzüntülü olduğu
muz bir günde ele almamdaki asıl maksat, bu tür 
davranışların ülkemizi nereye sürüklediğini, hangi 
noktaya geldiğini vurgulamaktır. 

Eğer bugün bu konuşmalardan, müşterek bir üzün
tüyü hakikaten samimi olarak duyar da, bunların 
tertipcilerine karşı elbirliği ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak, bütün siyasi güçler olarak, bütün Türk 
halkı olarak harekete geçebilirsek, memleketimizin bir 
an onca huzur ve birliğe, milli birlik ve beraberliğe 
kavuşulacağına inandığımız içindir ki, bu sözleri ai
dini ve dile getirdim. Burada kendiliğinden ilave edil
miş hiç bir söz yoktur. Arkadaşlamızın yardırgama-
sına cidden taaccüp ettim. Gönül arzu ederdi ki on
lar bana burada ikinci, üçüncü defa duymaktan do
layı gösterdikleri tepkiyi, kendi içlerinde, kendi lider
lerine karşı bu tepkiyi gösterselerdi de, Türk toplumu 
da hiç bir zaman bugünkü kadar insan içini üzen ve 
ülkemizi dış ülkeler arasında yaralı bir duruma dü
şüren noktaya gelmemiş olsaydı. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Başka
nım, Grubum adına istirham ediyorum; arkadaşları
mızı burada bulunmayan kişilere hakaret etmekle suç
ladılar. Konuşmalarında hakaretle ilgili bir konu 
varsa lütfen tescil edin. 

BAŞKAN — Gereğini yapacağım, tutanakları in
celeyeceğim. Teşekkür ederim. 

MB GRUBU ADINA M. SHPHİ GÜR
SOYTRAK (Devamla) — Müsaade buyurursanız, ya
zılı metinden devam edeyim Sayın Başkanım. 
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1978 yılı içinde Başbakanlık düzeyinde fasılasız 
sürdürülen gayretler sonunda ambargo şartlı olarak 
kalkmış, önemli ölçüde borç ertelenmesi yapılmış; fa
kat büyük ümitler bağlanan «Taze Para» bulma çaba
ları, sağlanan sınırlı bir miktar dışında maalesef so
nuç vermemeştir. 

Bugün - yarın «Taze Para» bulma ümidi ise, za
manında bazı mali tedbirlerin alınması ve yürürlüğe 
konulmasında geç kalmalara neden olmuştur. Ge
rekli mali ve idari tedbirlerin zamanında alınamayışı, 
büyük ümitlerle yapılan devalüasyondan beklenen so
nucu vermemiş, enflasyon baskısı daha çok artmış, ya
şam çok güçleşmiştir. 

Hükümetçe harcanan çok büyük gayretlere rağ
men, döviz darboğazı ve ekonomiyi büyük bir baskı 
altında tutan enflasyon etkisini, 1978 yılından sonra 
da, 1979 yılında da sürdüreceği açıkça görülmekte
dir. 

Esasen enflasyon geçmiş yılların bir birikimin
den de kaynaklandığına, devren artarak geldiğine gö
re, kısa sürede durması elbette beklenemezdi. Ancak, 
hızın düşürülmesi mümkündü; fakat alınması gerekli 
ve mümkün tedbirlerin zamanında alınamamış ol
ması, enflasyon baskısının daha çok artmasına neden 
olmuştur. 

Ancak. Hükümet cidden her yönden çok ağır ya
ralar almış bir ekonomik ve sosyal yapı teslim almış
tır. İçeride ve dışarıda Devlet otoritesi ve saygınlığı 
büyük ölçüde sarsıldığı gibi, özellikle izlenen dış ta
sarruf kaynağı savurganlığı sonunda sadece elde avuç
ta olanı bitirmekle kalınmamış, borç yoluyla da olsa 
taze para bulunamadığı için, dıs ülkelerde çalışan Dev
let memurlarının zaman zaman aylıkları dahi ödene
mez duruma düşülmüştür. 

Kısaca, ülkenin mali ve ekonomik itibarı da çok 
büyük ölçüde zedelenmiştir. 

MC Hükümetleri döneminde Devlet 15 milyar do
lar kadar dış borca sokulmuştur. AP Genel Sekrete
ri Sayın Nuri Bayar'm, 17 Aralık 1978 tarihli deme
cini basın da okuyuncaya kadar, Türkiye'nin bu ka
dar büyük dış borca sokulmasını, hükümet etmedeki 
hatalı davranışlara, beceriksizliklere bağlamıştık. An
cak, Sayın Bayar demecinde, «Bugünkü Hükümet dö
neminde, ekonominin maksatlı olarak tahrip edildiği, 
bu yolla toplumda yeni bir toplum düzeni özlemi 
uyandırılmasmın amaçlandığını belirtmektedir.» de
mektedir. 

O zaman gayri ihtiyarı şu sor.- akla geliyor: MC 
Hükümeti. Milletin ödeme gücü üstünde. Devleti ya

bancı devletlere, uluslararası bankalara, 98 bin ya
bancı uyruklu firma ve kişilere borçlandırırken, 
acaba bir maksat mı güdüyordu diye?.. 

Her halde Türkiye Cumhuriyeti, düyunu umumiye 
yönetimine sokulmak istenmemiştir. Belki de demeç, 
amacını aşmıştır diye düşünüyoruz. Ancak Türkiye' 
de anarşi ve terörizmi sürdüren silahlı sağ örgütler 
hakkında, sayın Demirel'in onları kınayan, karşı ol
duğunu belirten bir tavır almaktan ısrarla kaçınması 
karşısında, hükümete tekrar gelmenin stratejisini, dı
şa karşı ülkeyi ağır bir şekilde borçlandırmak, içte 
de anarşik ve terörist hareketlerin şiddetle devamı 
suretiyle kendinden sonra gelecek hükümeti veya hü
kümetleri ülkeye. Türk Halkına hizmet edemez du
ruma düşürmek şeklinde planlanmış olabilir diye bir 
ihtimal olarak akla gelebiliyor. O zaman, Sayın De
mirel'in ortaklarıyla beraber Sayın Ecevit Hükümeti
nin göreve başlamasından yıl sonuna kadar, Millet 
Meclisinde, Hükümet ve bakanlar hakkında 37 Mec
lis Araştırması. 19 Gensoru, 11 adet Genel Görüşme; 
toplam olarak 67 adet istemde bulunulması, daha çok 
başka bir anlam kazanıyor. 

Oysa MC döneminde, örnek vermek gerekirse 1977 
yılı içinde 2 Genel Görüşme. 1 Gensoru, 15 Meclis Araş
tırması, toplam olarak sadece 18 istemde bulunulmuş
tur. 

Denetleme elbette Meclisin hakkıdır; ama burada 
denetleme hakkının kullanılmasından çok, Hükümeti 
ne pahasına olursa olsun düşürmek, en az iş yapamaz 
duruma getirmek istendiği görülmektedir. 

Ancak, çoğulcu özgürlükçü demokrasiye inanan 
partilerin, vatandaşa hizmet arz etmek, iktidara gel
mek veya iktidardan uzaklaşmasının yollarının bu şe
kilde olmaması gerektiğine inanmaktayız. 

Türk Halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
ülkede huzurun ve barışın sağlanmasını, ekonomik 
ve sosyal sorunlarına süratle çözümler bulunmasını 
istemektedir. 

Sayın senatörler: 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine 
gelindiği halde, ülkemizde gelir dağılımında büyük 
uçurumlar vardır. Anarşik ve terörist hareketlerin kö
keninde bu gereçk de yatmaktadır. Devlet Planlama 
Teşkilâtınca 1976 yılında yapılan bir araştırmaya gö
re. ülkemizde mevcut ailelerin gelir durumlarına gö
re. alttaki r> 20'si milli gelirin r/r 3.5'unu alırken, 
en üstteki cr 20'si de milli gelirin Cf 56.5'ini almak
tadır. 
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1963 yılında en alt dilimdeki ailelerin c/c 20'sinin 
milli gelirden c/c 4,5 pay aldıkları anımsamrsa, duru
mun ciddiyeti anlaşılır sanıyoruz. 

Keza en düşük gelirli ailelerin c/c 40'ı milli gelirin 
sadece c/c 11,5'unu alırken, en üst gelirli c/c 20'si de 
milli gelirden 9c 57'e yakın pay almaktadır. 

Soruna, toplumdaki kesimler açısından baktığı
mızda, nüfusumuzun r/< 10'unu oluşturan büyük tüc
car ve sanayiciler, büyük çiftçiler, serbest meslek sa
hipleri milli gelirin % 35'ini alırken, nüfusun % 90'ını 
oluşturanlar da geri kalanını paylaşmaktadırlar. 

Topraksız aileler ile küçük toprak sahibi olan çift
çi ailelerin yaşam koşulları son derece ağırdır. c/c 50'ye 
varan enflasyonun ağır baskıları altında toplumumu
zun büyük sermaye kesimi dışındaki bütün katman
ları büyük yaşam sıkıntısı içindedirler. Büyük serma
ye kesiminin yaşamına göre geliştirilmiş ekonomik 
ve sosyal yapının, halkımızın c/c 90'ınm refah ve hu
zurunu sağlayacak şekilde köklü düzenlemelerin sürat
le gerçekleştirilmesi için gerekli sosyal, idari ve pra
tik tedbirler alınıp, cesaretle uygulanmalıdır. 

Bu durumun; ülkemizin büyük gereksinmesini 
duyduğu birlik ve beraberlik, huzur ve barışın sağ
lanmasında çok büyük eetkisi olacağı kanısındayız. 

Sayın Senatörler; 
Yıl sonu olarak fiyatlar genel düzeyi, 1977 yılın

da °i- 36 artmışken, bu artış 1978 yılında c/c 50'ye 
yükselmiştir. Toplam fiyat artışları, gıda maddeleri ve 
yemler alt grubunda iki misli, sanayi hammaddeleri ve 
yarı mamullerde ise üç misline yakın olmuştur. Fiyat
lar genel düzeyini etkileyen faktörlerden başhcalan, 
şöyle sıralanabilir: 

1. 1978 yılı başında yapılan devalüasyon. 

2. Her yeni fiyat ayarlamasında zamanlama açı
sından görülen düzensizlik ve gecikmeler. 

3. Temel girdi fiyatlarının yanı sıra. kâr marj
larının da yükselmesi ve kontrol edilememesi. 

4. Temel mallar ve hizmetlerle ilgili yeni fiyat 
uygulamaları ve destekleme ürünlerinin fiyatlarının 
yükseltilmiş olması. 

5. Yatırımlar zamanında gerçekleştirilemezken, 
diğer bütçe harcamalarında öngörülen hedeflerin üs
tünde harcama yapılmış olması. 

6. Nihayet, toplam üretimin, toplam talepten da
ha az olması. 

Geçen bir yıl içinde toplam talebi artıran, sosyal 
içerikli yasalara, ekonomik içerikli yasalardan çok 
öncelik verilmiş olması, akaryakıtta olduğu gibi, ge
rekli tasarruf önlemlerinin geç alınması, hatta noksan 

bırakılması gibi tutumlar, fiyatlar genel düzeyinin bek
lenenin çok, üstünde oluşmasına neden olmuştur. 

1978 yılında taban fiyat saptamalarında ürünler 
arasında eşgüdüm sağlanamamış, ekonomik olmayan 
nedenlerin de etkisiyle göreli fiyat ilişkileri bozulmuş
tur. Örneğin, destekleme fiyatlarının üreticiye yüksek 
kârlılık sağlayan ürünlerde, üretim alanlarının tütün 
ve çayda olduğu gibi, doğal yetişme yörelerinin dışına 
taşmıştır. Bunun sonucu olarak, iç ve dış satımlarda 
ürün fazlalıkları ortaya çıkmıştır. Çaylar denize dö
külmekte, tütünler depoda beklemektedir. 

Buna karşılık, yağlı tohumlar, çeltik gibi ürünler
de uygulanan destekleme fiyatları yeterince artırıla-
madığı için üretim azalmış, sonuç olarak da yurt içi 
talep, dışalımlarla karşılanmaya gidilmiştir. 

Tarımsal üretimde yıllardan beri devam eden bu 
sorunlara, öncelikle eğilmek gerektiği kanısındayız. 
Artık ülke çapında tarımsal ekim, üretim ve dağıtım 
planlamasına gidilmekte büyük zorunluk olduğu anla
şılmaktadır. 

Halkımızın yeterli beslenmemesi yanında, dışsatım 
bakımından da girişilmiş bulunan yükümlülüklerin ye
rine getirilmesi bakımından da Hükümetin ciddiyetle 
konu üzerine eğilmesi zaruretine önemle işaret etmek 
isteriz. 

1979 Mali Yılı Bütçesi Anayasamıza ve ilgili ya
salara uygun olarak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ve yıllık programlara göre hazırlanarak zama
nında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
Ülkemizin gelecek beş yılk süresince sosyal ve ekono
mik hayatına yön verecek olan Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plan da, bir müddet önce Meclislerimizin 
değerli çalışmalarıyla Milletimizin hizmetine sunul
muş bulunmaktadır. 

Meclislerimiz tatil döneminde de olağanüstü top
lanarak ülkemizin temel sorunlarından biri olan enerji 
ve yakıt sorununa bir çözüm getirecek olan Devletçe 
İşletilecek Madenler Hakkındaki Yasayı çıkarmıştır. 

Keza Meclislerimizin, halkımızın doktor ve sağ
lık sorununa temelinden çözüm getirecek olan Tam -
Gün Çalışma Yasasını çıkararak, yıllardan beri sürün
cemede bırakılmış olan bir sorunu da toplum yara
rına çözümlemiştir. 

Toplumsal barış, işveren ile işçiler arasında herhan
gi bir üretim kaybına neden olmadan sorunların 
çözümlenmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca işçi kesi
mini anarşik olaylar içine çekmek isteyenlere de ola
nak bırakmamıştır. 

Türk - iş ve DİSK'in sorumluluklarının bilinci 
içinde görevlerini sürdürmeleri, ülkemiz hesabına 
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takdir olunacak bir harekettir. İşçinin kâr ve zarara 
katılacak şekilde yönetime katılması bu yıl tüm ülke
de sağlanmalıdır. 

Son zamanlarda özel teşebbüs gereksiz bir hırçın
lık içinde görünmektedir. 

Yıllarca ülke ekonomisinin kötü gidişine ses çı
karmayanların, aslında şimdi söyleyecek bir şeyleri 
olmamalıdır. 

Ancak, ülkenin içinde bulunduğu iç ve dış koşul
ları dikkate alarak karma ekonomi içinde Devletle el 
ele ortak çalışmaya yönelmeleri hem kendi hesapla
rına, hem de ülke hesabına yararlı olacağı hususuna 
önemle değinmek isteriz. 

Türkiye'de ilkel kapitalizm döneminin kapandığı
nı, artık zorla da olsa hep beraber anlamalıyız. 

Hükümetin KİT'lere ağırlık veren yatırını ve üre
tim planlamasını, KİT yöneticilerine yetki ve sorum
luluk yükleyen kararını olumlu buluyoruz. KİT'lerin 
açıklarının en büyük sorunu olan personel kadroları
nın c/c 2 oranında dondurulması ve işçi adedinin Ma
liye Bakanlığı kontrolüne alınması da isabetlidir. An
cak, KİT'lerin ürettikleri mal ve hizmet fiyatlarının, 
Hükümetçe daha önce tespit edilecek bir genel fiyat 
tavanı ile belirlenmesinde yarar görürüz; hele enflasyo
nun r/r 50'ye varan baskısının varlığı karşısında. 

Ayrıca, KİT'lere özellikle yurt dışında kredili sa
tış olanak ve yetkisinin verilmesi yararına da önemle 
işaret etmek isteriz. KİT'leri içinde bulunduğu ağır 
borç ve işletme açığının yarattığı kilitli durumdan kur
tarmak için, 154 sayılı Kananla yapıldığı gibi bir iç 
konsalidasyona gidilmesini ehemmiyetle öneririz. Bu 
iş bütçe kanunlarıyla çözümlenemez. 

Banka kredi sisteminin, plan ve programlar doğ
rultusunda üretim ve yatırımları destekleyecek bir 
yapıya süratle kavuşturulmalıdır. Bu değişiklik sanayi
de (/c 55 civarında olan kapasite kullanımını arttıra
cağı gibi, spekülatif ve gereksiz alanlara kredi kayması
nı da artıracağı gibi, spekülatif ve gereksiz alanlara kre
di kaymasını da önleyecektir. Böylece tüketim talebi de 
önemli şekilde azaltılmış olacaktır. Gerçek sanayiciye, 
esnaf ve sanatkâra, küçük sanayiciye verilecek kredi 
faizlerinin düşük tutulması, aradaki farkın Devlet ta
rafından subvansiye edilmesi yerinde olacaktır. 

Hükümetin en başarılı olduğu alanlardan biri, 
dışsatımlar için hem bu yıl, hem de gelecek yıllar için 
sağladığı olanaklardır. İlk defa dışsatım 2 milyar do
lar sınırını aşmıştır. Geçen yıla göre bu artış oranı 
% 30'un üzerindedir. Ancak, gelecek yıl bu hedefin 
geçilmesi çalışmalarına şimdiden başlanılmazsa, enf-
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lasyon payını dikkate aldığımızda reel artışın fazla ola
mayacağından endişe ederiz. İç ve dış ticaretin düzen
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının bir an önce çı
karılmasının hayati önemine işaret etmek isteriz. 

Halka dönük toplumsal üretim ve tüketim örgüt
lerin (Tan - Sa ve kooperatipler gibi) ülke çapında 
yaygınlaştırılması gereğini belirtiriz. Dışalım ve dağı
tımının Devlet eliyle yapılmasının zaruret ve yararı
na inanıyoruz. 

Wells - Fargo Anlaşmasının iptal edilmesini, kısa
ca; «Batıl esas olamayacağı.» anlayışı ile çok isabetli 
olduğunu belirtmek isteriz. Önemli olan bu tür anlaş
ma ve davranışlara Ecevit Hükümetinin hiç bir şe
kilde imkân ve fırsat vermemesidir. 

Bu arada 1978 yılı yıllık ekonomik raporunda açık
ça görüldüğü şekilde Türkiye'deki ithalatın, 1973 yılın
dan sonra dünya ithal fiyatlarının ortalamasının çok 
üstünde yapılmış olması dikkat çekicidir. Bu konu
nun üzerine eğilinmesinde büyük yararlar görüyoruz. 

Petrol ithal ve tüketiminde, her nedense ülkenin 
içinde bulunduğu koşullara uygun bir dağıtım ve tü
ketim yapılamamıştır. Petrol fiyatları, Türkiye tüke
tim eğilimini frenleyecek bir fiyat sistemi uygulama
maktadır. Esasen 1978 yılı başında yapılması gereken 
zamda çok geç yapılmıştır. Ciddi bir akaryakıt tüke
tim planı ve bunu uygulayacak bir disiplin anlayışına 
mutlaka zorunduk olduğu görüşündeyiz. 

Türkiye ulaşım önceliğini karayollarından, de
mir ve deniz yollarına kaydırmada geç kalmaktadır. 

Meskenlerde, fabrikalarda ve diğer büyük hacimli 
binalardaki yakıt tüketiminin azaltılması için, imar 
mevzuatında gereken değişiklik yapılarak alınacak ön
lemler süratle uygulamaya konulmalıdır. 

Sayın Senatörler; 
395 milyar 871 milyon olarak Karma Bütçe ve 

Plan Komisyonuna gelen 1979 Mali Yılı Konsolide 
Bütçesi, orada yapılan ek ve kesintilerden sonra, 406 
milyar 875 milyon 849 bin lira olarak bağlanmıştır. 
plan - program dengesi korunmuştur. 

Konsolide Bütçenin r/c 24'ü (98,9 milyarlık kısmı) 
yatırımlara tahsis edilmiştir. Toplam yatırımlar 104 
milyar civarındadır. Bu miktar, 1978 yılı Bütçesine 
göre r r 56,5'a yakın bir büyümeyi göstermektedir. 
isabetlidir. 

Bilindiği gibi 1978 yılı yatırımları, 1977 yılı yatı
rımlarından cr 2.2 oranında daha küçük tutulmuş
tur. 

Bu yıl transferlerdeki artış geçen yıl gibi r'/c 30' 
dur, 120 milyar civarındadır. Personel ve diğer cari-
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ler tahsisi ise c/c Al ile 82,5 milyar liradır. Bu kale
min yüksekliği hepimizi düşündürmelidir. Hüküme
tin personel kadro araştırlarını Çf 2-3 olarak sınırla
ması isabetli olmuştur. 

Konsolide bütçe gelirleri, geçen yıla göre % 3,6' 
lık bir artışla 406 milyar 875 milyon lira olarak tah
min edilmiştir. 1978 yılı gerçekleşmesi c/c 47 dolayın
da olduğuna göre, Hükümet enflasyon baskısını dü
şünerek geliri düşük tahmin etmiştir; isabetlidir. 

Hükümetin kaynak - harcama dengesine bu yıl da
ha çok önem verdiği anlaşılmaktadır. 

KİT'lerin 1979 yılı sabit sermaye yatırımları, ge
çen yıla göre c/f 80,8 oranında bir artışla 95 milyar 
800 milyon lira olarak programlanmıştır. Bu miktar 
toplam kamu sabit sermaye yatırımlarının c/f 48,2'si 
kadardır. Geçen yılki oran r/r 42,5 olduğuna göre, 
bu ölçüdeki artış, Hükümetin niteliğine uygun görül
mektedir. Ancak, geçmiş yıllarda finansman kaynak
ları programlandığı şekilde kaynak sağlayamadığı 
bilinen bir gerçektir. Örneğin, 1978 yılında bütçe trans
ferleri (yatırımları hızlandırma fonu dahil) 45,4 mil
yar lira olarak programlanmasına karşılık, ancak 38,7 
milyar lira düzeyinde kalmıştır. Keza Devlet Yatırım 
Bankası da 18 milyar yerine, ancak 9 milyar tahsis 
edebilmiştir. Ümit ederiz ki, bu yılki kaynaklar daha 
sağlamdır. 

MC dönemlerinde Merkez Bankası kaynakları, aşı
rı ölçüde zorlanmıştır. 1978 yılında da bu mekanizma 
çalıştırılmışsa da, önceki yıllara göre gerek oran, ge
rek miktar olarak daha düşüktür. Bu yol ekonomi
nin sağlığını bozan; ama kolay olduğu için başvurulan 
bir yoldur. Ülkemizdeki yüksek düzeydeki enflasyon
ların anafaktörlerinden biridir. Ancak, Hükümetin 
Bütçe Kanunu ile bu mekanizmadaki oranı Çf 15 den 
c/c 10'a indirmesini, ciddi Hükümet etme arzusu ve 
niyetine bağlıyoruz. 

Hükümetten döviz darboğazı ve ağır bir enflas
yon baskısının devam ettiği şu günlerde ve 1979 Mali 
yılı içinde dış ve iç tasarrufların kullanılmasında az 
bir emek, döviz ve iç para tahsisi ile üretim devresine 
girecek birçok yatırımın ve parça noksanı giderilince 
çalışmaya geçecek tesisin varlığını kabul etmesini 
önemle rica ediyoruz. Ancak, bu tesislerin durumları
nın klasik bürokratik usullerle tespit edilmesi olana
ğının da çok sınırlı olduğunu şimdiden ifade etmek 
isteriz. 

Bu gibi hususların süratle tespit ve gereğinin ya
pılabilmesi için ayrı özel görev ekiplerinin oluşturul
masına zaruret vardır. 

Ayrıca, sanayide üretimin aksamaması için, Ülke 
çapında, öncelikli sanayiin hammadde ve ara malı ih
tiyaç planlamasının yapılarak, Devletçe tedarik ve 
dağıtımının bir elden yapılmasının, üretim ve yatırım
larda en az c/r 10 oranında artış sağlayacağına inan
maktayız. 

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan is
tihdam sorunu ağırlığını duyurmaktadır. Ülkemizde 
çalışanlar 1962 yılında 12 milyon 643 bin kişi iken, bu 
miktarın 1978 yılı sonunda ancak 14 milyon 845 bin 
kişiye yükseldiğini saptamaktayız. Artış, 2 milyon 202 
bindir. Demek ki, her yıl ortalama 138 bin kişiye iş 
olanağı yaratılmıştır. Çok düşüktür. Oysa, Türkiye'de 
her yıl 650 - 700 bin kişi işgücüne katılmaktadır. Ha
len Türkiye'mizde işsizlik oranı, gizli işsizler hariç 
c/c 20'nin üstündedir. Bu, gittikçe çoğalan bir mayın 
deposu demektir. Bu oranı düşürmek için, emek - yo
ğun bazı projelere ağırlık verilmesini anımsatmak is
teriz. 

Türk Ordusu, yüksek bir vatan sevgisi ve sorum
luluğu içinde, Milletinin güvenine layık olarak, vatan 
savunmasını, Cumhuriyeti koruma asli görevini her 
türlü takdirin üstünde sürdürmektedir. 

Silah ambargosu. Orduyu her türlü savaş araç ve 
gereçlerini, silah ve teçhizatını kendi kaynak ve tesis
lerimizle karşılamaya zorlamıştır. İyi de olmuştur. 
Hükümetin, Ordunun özellikle bu sahadaki taleple
rine yardımcı olacağını görmekten sadece memnun
luk duyarız. 

Bütçe ödeneklerinin tahsisinde, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına öncelik tanın
mış olmasını, yerinde ve isabetli bulmaktayız. 

Sayın Senatörler; 
Hükümet Programında, «Türkiye'nin savunması

nı aşırı ölçüde dış desteğe ve belirli bir kaynağa ba
ğımlılıktan esirgeyici bir ulusal güvenlik kavramı oluş
tururken, dış politikada da bunun gereği olan düzen
lemeleri yapacaktır. 

Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi, karşılıklı güvene ve 
ortak yarara dayandırarak, ulusal güvenliği, en başta 
böyle bir barışçı dış politika ile güçlendirmeye çalı
şacaktır. 

İttifaklara olan katkısının bölge ülkeleri için bir 
kuşku ve güvensizlik etkeni olmamasına sürekli özen 
gösterecektir.» denmektedir. 

Bu ilkelerin ışığında dış politikamızın Hükümet 
tarafından geçen yıl nasıl idare edildiğini ve bu yıl ne
lerin yapılmak istendiğini hep beraber gözden geçir
mek istiyoruz. 
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Son birkaç ay içinde bölgemizde, her bakımdan 
ülkemizi çok yakından ilgilendiren olaylar cereyan et
mektedir. Ortadoğu çok süratli bir değişim sürecine 
girmiş bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

İran'daki gelişmelerin yanında, Afganistan'da cum
huriyet ilan edilmesi, İrak ile Suriye'nin çok uzun 
yıllar süren soğuk ilişkilerinden sonra, bugünlerde 
gerçekleştirmeye çalıştıkları askeri, ekonomik ve si
yasal işbirliği girişimleri, Mısır'ın bir taraftan İsrail 
ile tek taraflı barış imzalamaya çalışması ve diğer 
taraftan da Sudan ile Etiopya (Ethiop'a) ve Libya'ya 
karşı ekonomik bütünleşme çabasına yönelmesi, Lüb
nan'ın yeniden canlandırılmaya çalışılması, Suudi 
Arabistan'ı Amerika Birleşik Devletlerinin en modern 
silahlar ve savaş araçları ile takviye etmesi, bölgemiz
de son birkaç ay içerisinde oluşan ve oluşmakta olan 
olaylar olarak görülmektedir. 

Bu arada, dörtlü Guadeloupe buluşmasını taki
ben, Türkiye'ye üç yılı aşan bir süre rahatlıkla ambar
go uygulamasını sürdüren Amerika'nın, birdenbire ar
tan bir ilgi ile Avrupalı dostalarmı ülkemize ekono
mik ve askeri yardım yapılmasını teşvik ve hızlandırı
cı bir eyleme geçmesi açıkça dikkat çekmektedir. Bu 
yardım kampanyasına, Suudi Arabisan ile Japonya' 
nm davet edilmesi ise, bu olaya ve gerek bölgemiz
de, gerekse dünyada gelişen olaylara daha geniş açı
dan bakılması zorunluluğunu yaratmaktadır. 

Bilindiği gibi, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve Sa
vaş içinde ülkeler, ulusal çıkarları yönünde görülme
miş bir şekilde askeri ittifaklar oluşturmuşlardı. Tür
kiye bu aşamada, Batı ve Sovyetler Birliği ile dostluk 
ve işbirliği durumundaydı. 

Hitler Almanya'sı Avrupadan sonra Sovyetler 
Birliği'ne taarruz ettiği zaman. Amerika ve İngiltere 
hemen Sovyetler Birliğinin yanında yer almışlardı. 
Dünya ülkelerinin bugünkü siyasal coğrafyaları ve si
yasal rejimleri, özellikle Başkan Roosevelt ile Sovyet 
Devlet Başkanı Stalin arasındaki anlaşmaya göre oluş
tuğu bilinen bir gerçektir. O tarihte Amerika'nın, sa
vaş sonrası dünyasının siyasal dengesini gerek Avru
pa'ya, gerek Pasifik'e karşı Sovyetler Birliği ile işbir
liği esasına dayatmak istediği göze çarpmaktadır. An
cak, her iki ülkenin dünya sorunlarına başka açıdan 
bakmaları, Sovyetler Birliği'nin Amerika'dan kısa bir 
süre sonra nükleer silaha sahip olması ve iki ayrı 
dünya görüşüne sahip bulunan bu iki büyük gücü 
karşı karşıya getirmiştir. Böylece, 1950 yıllarında, bir 
tarafta Amerika merkezli, diğer tarafta Sovyetler 
Birliği merkezli olmak üzere birçok ülkelerden olu-
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şan askeri ittifaklar karşılıklı olarak yer almış oldu
lar. Bu aşamada Sovyetler Birliği, tampon ülkelerle 
Amerika'yı kendi ülkesinden uzak tutmaya çalışır
ken, Amerika'da oluşturduğu çeşitli askeri ittifaklar
la Sovyetler Birliği'ni kuşatmaya çalışmıştır. 

Türkiye bu aşamada, 18 Şubat 1952'de NATO' 
ya üye olmuştur. Ancak, Türkiye o tarihte Avrupa 
ülkelerinin çoğu gibi, ne kurtarılmış bir ülke, ne de 
savaşta mağlup olmuş bir ülke idi. Üstelik Kore Sa
vaşma katılmış birlikleri de üstün savaş becerilerini 
göstermişlerdir. 

O halde, Türkiye NATO içerisinde yerini alırken 
ve de Amerika ile olan siyasi, askeri ve ekonomik iliş
kilerini düzenlerken, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
felsefesi gereğince, tam bağımsızlık ve egemenlik il
kelerini önemle dikkate alması gerekirdi. Maalesef 
böyle yapılmamış, ittifak içinde doğabilecek muhte
mel anlaşmazlıklar hiç düşünülmemiş, sanki kurtarıl
mış bir ülkeymiş gibi büyük bir teslimiyetle hareket 
edilmiştir. 

Bu aşamada oluşturulan NATO savunma strateji
si. nükleer silahlarla topyekım mukabele stratejisine 
dayanmaktaydı. Bu durum 1960 yıllarında uzay ça
ğına kadar böylece devam etti. Bu dönemin başlama
sıyla beraber, Amerika ile Sovyetler Birliği'nin birbi
rine yaklaşma süreci de başlamıştır. Her iki Blokta 
liderlerin değişmesinin de bu gelişmede etkisi olduğu 
yadsınamaz. Bu dönem, aynı zamanda blok içi çat
lamaların, gevşemelerin başladığı dönemdir de 
Batı da Fransa NATO'nun askeri örgütünden ayrılır
ken. Doğu'da da Yugoslavya'ya ilâveten Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği'nin arasının açılma
ya başladığı görülmüştür. 

197ö'li yıllara gelindiğinde. Amerika ile Sovyet
ler Birliği'nin. barış içinde bir arada yaşama ve 
doğacak dünya sorunlarını karşılıklı yarar ilkesinden 
çözümleme konusunda anlaştıkları görülmektedir. 

Bu yıllarda NATO, nükleer silahlarla topyekûn 
mukabele stratejisini değiştirerek, yerine «Elastiki 
mukabele ve kademeli savaş stratejisini» kabul etmiş
tir. Böylece, 1967 yılında yapılan strateji değişikliği. 
stratejik nükleer güce sahip iki süper gücü, nükleer 
tehlikeden karşılıklı olarak azami derecede korunur 
hale getirirken, diğer ülkeleri, özellikle Türkiye gibi 
ülkelerin nükleer tehlikeye karşı daha hassas bir du
ruma getirmiştir. 

Strateji değişikliğinin diğer bir etkisi de, lokal 
(Mahalli) savaş olasılığını artırmışken, diğer traftan 
da konvansiyonel silahların tekrar önem kazanmasına 
neden olmuştur. 
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Bu gelişmelerin sonunda, iki Blok dışında kalan 
ülkelerle her iki blok'a dahil olup da, temas nokta
larında bulunan ülkelerin duyarlılığı son derece art
mıştır. Ülkemiz de bu ülkeler arasındadır. Nükleer 
dehşet dengesi, büyük güçlerin birbirine karşı hare
kete geçmelerini engellemektedir. 

Ancak, diğer taraftan silahlanma yarışı sürdü
rülmektedir. Fazla üretilen ve demode olan silahlara 
pazar bulma zorunluluğu yer yer bunalımlar oluştu
rularak bölgesel savaşların çıkmasına neden olmak
tadır. 

Bu sınırlı lokal savaşlar, iç savaş şeklinde, ittifak 
içi iki ülke arasında olabildiği gibi, özellikle iki Blok 
ülkelerinin sınır veya güvenlik şeridi civarındaki ülke
ler arasında veya herhangi tek bir ülkede şiddetli te
rörist eylemler halinde de kendisini gösterebilir; nite
kim göstermektedir. 

Uzak Doğu'da Kore, Vietnam, Kamboçya olay
ları; Hindistan - Pakistan çatışması, sonradan Pa
kistan'ın bölünmesi, Bengladeş Devletinin doğuşu; 
Endonezya ve Tayland'da, Latin Amerika'da Şili, Ar
jantin, Brezilya, Peru gibi ülkelerde genellikle askeri 
hükümetlerin, işbaşına gelmesiyle veya getirilmesi ile 
sonuçlanmaktadır. 

Halen Afrika Kıtası, büyük güçler ve yandaşları
nın açık ve gizli taraftar kazanma eylemlerinin et
kin bir şekilde cereyan ettiği bir kıta olarak görül
mektedir. 

Vietnam Savaşından sonra, Uzak Doğu'da kala
mayacağını ve dünya jandarmalığını sürdüremeyece
ğini anlayan Amerika, bu bölgeden çekilirken yeni 
bir takım dengeler oluşturmaya başlamıştır. Bu arada 
Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerin her alanda geliş
tirmeye ve yumuşatma politikasına daha hız vermiş
tir. Bunları 1964 yılında yapılan «Nükleer silahlar 
için yer üstü denemeleri yasaklaması»; 1968 yılında 
«Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşma
sı», bunu takiben «Salt 1 Antlaşması», ayrıca 2 nci 
Dünya Harbinden beri sürdürülen stratejik maddele
rin Doğu Blok'una ve Sovyetler Birliği'ne satılmasını 
sınırlayan 1 300 kalem eşyanın maddenin 200'e indi
rilmesi ile ticaret politikasında köklü değişiklikleri ve 
nihayet 1970 yılında Sovyetler Birliği ile Vladivostok' 
ta zirve buluşmasının yapılması ve bir anlaşmayla 
buluşmanın bitmesi, bu arada Nixon'un 1972 yılında 
Çin Halk Cumhuriyeti'ne aniden ziyaretiyle başlayan 
Amerika - Çin Halk Cumhuriyeti yakınlaşması, 1974 
yılındaki Stratejik Nükleer Silahların Sınırlandırılma
sı Antlaşması, 1975 yılında 35 ülkenin Helsinki'de 
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imzaladığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Antlaşması; 
dünyada yumuşamanın sağlanması, barışın korunma
sı açısından önemli bir aşama olmuştur. Ancak, daha 
ziyade süper güçlere güvenlik sağlamakta olduğunu 
bugün daha açık olarak görmekteyiz. 

Amerika, Uzak Doğu'da oluşturmaya çalıştığı 
güvenlik kuşağını, önce Japonya ile anlaşmaları, hila
flara Japonya - Çin Halk Cumhuriyeti Anlaşmasının 
imzalanması, daha sonra Amerika'nın 2 nci Dünya 
Savaşından bu yana Taiwan Hükümeti ile olan aske
ri ittifakını tek taraflı olarak iptal ederek, Taiwan'ın, 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir iç sorunu olduğunu 
deklare etmesi ve karşılıklı olarak büyük elçilikler açıl
ması olayı takip etmiştir. 

Bu zaman kesiti içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
kabuğundan çıkarak üçüncü bir süper güç olarak tüm 
ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle Amerika ile 
her türlü ilişkilerini büyük ölçüde geliştirmeye çalıştı
ğını izlemekteyiz. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika 
ve Japonya yakınlaşmasına karşılık, Sovyetler Birliği' 
nin de Hindistan ile olan Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masına ilâveten Vietnam Halk Cumhuriyeti ile de 
bugünlerde bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması im
zaladığını izlemekteyiz. Vietnam Halk Cumhuriyeti 
ile Kamboçya arasında bölgesel savaş hariç, şimdi
lik Uzak Doğu'da sükûnet olduğu görülmektedir. An
cak. Bu arada Tayland'ın ısınmaya başladığını da 
görmekteyiz. Nitekim, Amerika ile Japonya'nın Tay
land'a hemen güvence verdiklerini de basından izle
mekteyiz. 

Ancak, gelir dağılımında korkunç adaletsizlikler 
olan bu doğal kaynaklarca zengin ülkede askeri re
jim ne kadar dayanabilecek, bunu zaman gösterecek
tir. 

Sayın Senatörler; 

Batı'nın, özellikle Amerika'nın çok yakın dostu 
olan Şah'ın Amerika, İngiltere ve Federal Almanya' 
nın açıkça Şah yönetimini desteklediklerini bildirme
lerine, hatta Amerika'nın 7 nci Filosuna mensup bazı 
savaş gemilerini Hint Okyanusu'na kaydırmış olmasına 
karşın ülkeden ayrılması; petrol kaynakları bakımın
dan zengin, jeopolitik ve jeostratejik bakımdan önem
li ülke, özellikle Sovyetler Birliği ile Amerika'yı tek
rar karşı karşıya getirmiş bulunmaktır. Her iki ül
ke birbirini kendi güvenlik sorunu olduğu gerekçesiy
le açıktan uyardılar ve uyarılar hâlâ devam etmekte
dir. 

Bir bölümü Amerika ile bir bölümü de Sovyetler 
Birliği ile iyi ilişkiler içinde olan sınır komşumuz ve-
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ya yakın çevremizde bulunan İran, İrak, Suriye, Suudi 
Arabistan, Lübnan, İsrail, Mısır, Pakistan ve Afganis
tan, Libya, Ethiopi'a, Sudan gibi ülkelerde ve bu ül
keler arasında çeşitli kökenli olaylar olmaktadır. Bu 
ülkeler jeopolitik konulan yanında, dünyanın 3'te 2 
petrolünün bulunduğu bölge olması itibariyle her iki 
taraf için stratejik değerdedir. Bu önemin dünyada 
petrol rezervleri azaldıkça, gittikçe artacağı gayet 
açıktır. Bu karmaşık, çok yönlü çıkarların çatıştığı ve 
taraflarca sürekli olarak bunalım stratejisinin oluş
turulup uygulandığı bölge içinde Türkiye de bulun
maktadır. Türkiye'nin bu ülkelerle olan çeşitli ilişki
leri ne düzeydedir ve nasıl olmalıdır?.. 

Sayın Senatörler; 
Türkiye, Batı ülkeleriyle birlikle NATO'nun bir 

üyesi, Doğu'da İran ve Pakistan ile CENTO'nun bir 
üyesidir. Güneyinde bulunan ülkeler içinde Libya ve 
Irak'la daha yakın bir işbirliği içinde, Kuzey'de de 
Bulgaristan, Romanya, özellikle Sovyetler Birliği'yle 
yakın ilişkiler içinde bulunmaktadır. 

Batı'da Yunanistan'ın Türkiye aleyhine olan ge
nişleme politikasının sonucu Kıbrıs'ta bir çatışmaya 
varılmıştır. O tarihten bu yana Yunanistan ile olan 
ilişkilerimiz zaman zaman savaş olasılığına kadar 
yaklaşan bir gerginlikte sürmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri bu olayda Yunan 
yanlısı bir politika uygulamaktadır. Bu nedenle Türki
ye'ye karşı 1975 yılından 1978 Ekimine kadar süren 
Türkiye'yi Kıbrıs'ta ve Ege'de Yunanistan'a ödün ver
mesini sağlamak ve Türkiye'yi bir anlamda cezalandır
mak için silah ambargosu ve ekonomik ambargo uygu
lamıştır. Buna karşılık, Sayın Demirel Hükümeti 25 
Temmuz 1975 tarihinde Türkiye ile Amerika arasın
daki ortak savunma işbirliğini düzenleyen 3 Temmuz 
1969 tarihli Savunma İşbirliği Anlaşması ve bununla 
iigili diğer anlaşmaları hukuken geçersiz saymış ve de 
Türkiye'deki bütün ortak savunma tesislerinin faaliye
tini İncirlik Ortak Savunma Tesisini münhasıran NA

TO görevi mahfuz kalmak kaydıyla durdurmuştur. 
Demirel Hükümetinin bu tedbiri almasından son

ra Amerika, 3 Ekim 1975 tarihinde ambargoyu kıs
men aralayarak Türkiye'ye 175 milyon dolarlık malze
meyi serbest bırakmış, lisans müsaadesi yoluyla Ame
rika serbest piyasasından istenilen malzemenin alın
masına olanak sağlamıştır. 

Nitekim, o tarihte Dışişleri Bakanı olan Sayın 
Çağîayangil, bu durum hakkında 1976 yılı Bütçesinin 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, «Artık Türki
ye'de ortak savunma tesisleri olmayacaktır. Ambargo 
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I hasmane bir hareket olmakla beraber, yeni bir imkân 
hazırladı. Amerika taahhütlerini tek taraflı olarak ih-

I lal etmesi bize, feshi için, vazgeçilmesi için birçok 
kayıtlara bağlayan bu anlaşmalardan bir kalemde bun-

I lan hükümsüz, geçersiz addetmek imkânı verdi. Onu 
kullandık. Bugün artık kendimiz hürüz. Yeni işbirliği-

I ni, yeni şartlara göre yapar veya yapmayız. Bundan 
sonra ikili tesis olmaz. Hem Amerikan komutanının. 

I hem Türk komutanının beraberce hükmedeceği tesis 
olmaz. Türkiye'de Türk tesisi olur.» şeklinde bu ko-

I nudaki düşüncelerini açıklamıştır. 

Sayın Ecevit Hükümeti, ilk iş olarak ambargonun 
kaldırılması girişimine geçmiştir. Ambargo çeşitli ka-

j demelerde ve zamanlarda yapılan müzakerelerden 
I sonra, özellikle Sayın Başbakanın Amerika'da Mayıs 
I ayında Başkan Carter'le yaptığı görüşmeden sonra 

şartlı olarak kaldırılmıştır. Ambargo kalktıktan sonra 
Türkiye'ye açılan kredi miktarı ise, 175 milyon dolan 

I FMS kredisiyle 50 milyon dolarlık güvenlik destek 
yardımı olmak üzere 225 milyon dolardır. Ayrı 

I ca, ambargo öncesi yıllara ait olup da, ambar
go dolayısıyla teslim edilememiş hibe şeklinde-

I ki birikmiş 86,6 milyon dolar değerinde olan silah 
I araç ve gereçler de vardır ve bunlardan bir bölümü 
I Türkiye'ye gönderilmiştir. 
I 175 milyon dolarlık malzeme Silahlı Kuvvetleri

mizin genellikle idame gereksinmelerinin karşılanma
sında, o da 1979 yılında kullanılabileceği 22 Kasım 

I 1978 tarihinde resmen basma açıklanmıştır. 

I Sayın Senatörler; 
I Amerika ister ittifak içinde olsun ister olmasın 
I kendi çıkarları için yararlandığı üsler veya tesisler için 
I yılda ortalama 200 - 250 milyon dolar kadar bir öde-
1 meyi üslerin veya tesislerin bulunduğu ülkelere yaptı

ğı genellikle bilinmektedir. Örneğin, Amerika, İspanya 
I Hükümeti ile 24 Ocak 1976 tarihinde yaptığı Dost

luk ve İşbirliği Anlaşmasına göre, «Üç havaalanı ve 
I de bir atış bölgesine karşılık 450 milyon dolar ekono

mik amaçlı kredi ile, 5 yıl için 600 milyon dolar tu-
I tanrıda askeri amaçlı hibe yardımında bulunmayı, ay

rıca 72 adet F - 16 avcı uçağı alınabilmesi için de 72 
J milyon dolar kredi sağlamayı kabul etmiştir.» 

Keza, Filipin Hükümetiyle 6 Aralık 1976 tarihinde 
Fiiipinler'de yararlandığı üs ve tesislere karşılık, 4 yıl
lık süre için 1 milyar dolarlık yardım yapmak husu-

I sunda anlaşma imzalamıştır. Halen Filipin Hüküme
ti daha yüksek düzeyde yardım talep etmektedir. 

Bu açıklamalardan kolayca anlaşılacağı gibi, Ame-
I rika'nın Türkiye'ye daha önce ödemeyi kabul ettiği 1 
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milyar 25(3 milyon dolarlık bir meblağı sıradan, ait 
düzeyde yapılan bir ödeme şeklidir. NATO ittifak 
hükümleri ve gerekçesiyle bir ilgisi yoktur. 

Sayın Senatörler; 
1978 yılı NATO belgelerinde oelirtildiğine göre, 

Türkiye NATO üyesi ülkeler içinde savunma masraf
larını en çok yapan bir ülkedir. Aralık 1978 tarihli 
NATO Savunma Bakanları Toplantısında üç yıldan 
beri tartışılan NATO'nun dakikalarla ölçülen erken 
ihbar elde edebilmesi için şimdilik 1,9 milyar dolar 
olduğu tartışılan AVVACS Projesine Hükümet de ka
tılmış bulunmaktadır. Uçakların tanesi 2,5-3 milyar li
radır. Türkiye'nin başlangıç katılma payı şimdilik 15 
milyon dolar kadardır. Buna karşın yıllık bakım mas
raflarının ne kadar olacağı hakkında değişik bilgiler 
vardır. Ayrıca bu sistemin işlemesi için Konya'da bir 
üssün kurulması da öngörülmüş bulunmaktadır. 

Türkiye ile Amerika arasında 1964 yılından bu ya
na geçen olaylardan sonra Türkiye'de eskiden tesis 
edilmiş üs ve tesisler, adetleri ve nitelikleri ile hukuki 
dayanaklarının bulunup bulunmadığının tartışıldığı 
bir ortamda, yeni bir üssün kurulması dahil Hüküme
tin AVVACS Projesine katılması şaşırtıcı olmuştur. 

Hükümet, gerek Amerika ile olan ilişkilerinde ge
rek NATO'nun Avrupalı üyeleri ile yaptığı temaslarda 
sürekli olarak Türkiye'nin ekonomik gücü üstünde 
savunma yükümlülükleri taşıdığını ileri süregelmiş
tir. Buna karşın ne dün ne de hâlen Türkiye elle tutu
lur bir ekonomik ve askeri yardım («Durumu takdir 
ettiklerinin» ifadesinden başka) yapılmadığına göre, 
Hükümetin ileri sürdüğü iddialarının aksine, devlete 
mali ve askeri külfetler ve sorumluluklar yükleyen 
(Savunma bütçelerinin her yıl % 3 oranında artırıl
ması ile AVVACS Projesine katılma) anlaşmalarını im
zalamış olmasını ve üsleri ve tesisleri eskiden olduğu 
gibi aynen açmasının izah tarzını bulamamaktayız. 

Çağımızda süper güçlerin ellerinde bulunan nük
leer silahların tahrip güçleriyle bu silahları uzaydan 
da kullanabilme olanaklarına sahip olmaları, neredey
se, gezegenimizi yok edecek düzeye ulaştığı bilinen 
bir gerçektir. Bu silahlara, teknolojisi ve üretimine sa
hip olmayan ülkelerin bu tür muhtemel bir savaşın dı
şında kalmalarının, uluslarının varlığını korumak 
açısından ne kadar önemli bir sorun olduğunu açık
ça vurgulamaktadır. 

Türkiye'ye karşı silah ambargosu uygulamaktan 
çekinmeyen, bir Sovyet saldırısı karşısında Türkiye'yi 
yalnız bırakabileceğini açıkça ima eden Johnson mek
tubu karşısında ve hatta Ege'de ve Kıbrıs'da bir savaş 
halinde askeri bir müdahaleyi ciddi olarak düşünece

ğini açıkça bildirmiş Amerikan Kongre kararı karşı
sında, Türk Ulusunu tehlikelere sokabilecek olan üs
ler ve tesisler konusunda sanki hiç bir şey olmamış 
gibi, tekrar 25 üs ve tesisin açılmasının temel nedeni 
nedir?.. 

Sayın Derriirel, Sayın Ecevit Hükümetinin 9 Kasım 
1978 tarihinden itibaren bu üs ve tesislerin tekrar fa
aliyetlerine geçici bir statüyle de olsa bile, müsaade 
etmiş olmasının hukuki bir dayanağı olmadığını id
dia etmektedir. Anayasamız ve- mevzuatımıza göre, 
çok önemli bir iddiadır. 

Hal böyle olunca, bu üs ve tesislerin yeniden fa
aliyete geçirilmesi için, Anayasamıza ve mevzuatımı
za göre yeni bir anlaşma gerekmektedir. Ortada böyle 
bir anlaşma yo'kken ve Anayasamızın 4 ncü maddesine 
göre, «Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa
dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz» emredici 
hükmüne göre, Hükümet, adıgeçen bu üs ve tesis
lerin yeniden çalışmalarına nasıl müsaade etmiştir?.. 

Uzmanların yaptıkları hesaplara göre, Türkiye'ye, 
bir nükleer saldırı yapıldığı takdirde, nüfusunun beş
te birinin zayiata uğrayacağı bildirilmiştir. Bu duru
ma göre, bu üs ve tesislerden bir nükleer saldırı yap
ma veya bu üs ve tesislerdeki Amerikan birlik ve 
silahlar nedeniyle bir nükleer saldırıya uğrama ola
sılığı var mıdır?.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir savaş kararı al
madan, bu üs ve tesislerdeki Amerikan kuvvetlerinin 
herhangi bir ülkeye saldırması olanağı var mıdır?.. 
(Birinci Dünya Savaşında Göben ve Breslau savaş ge
milerinin yaptıkları gibi) Varsa, bu kuvvetlerin hare
ket ve harekât serbestisine nasıl mani oluhaMleeek-
tir?.. 

Şayet Türkiye'deki bu üs ve tesisler ve bu tesisler
de var olan Amerikan kuvvetleri bir savaşa neden ol
dukları takdirde, ülkemiz için Amerikan altıncı filo
su olanakları dışında gelmesi mümkün, stratejik ihti
yat kuvvetleri denilebilecek hazır kuvvetler var mı
dır?.. Varsa, bu kuvvetlerin miktar ve zamanı Hükü
metçe bilinmekte midir?.. 

Akdeniz'de görevli Altıncı Filonun İkinci Uçak 
Gemisi Grubu Komutanı Tuğamiral Robert Schultz, 
16 Aralık 1978 tarihli basında yer alan demecinde, 
«Ellerindeki kuvvetlerle Sovyetler Birliğinin Türkiye' 
ye karşı girişeceği bir saldırıya karşı koymalarının 
mümkün olmadığını» açıklamış bulunmaktadır. Sayın 
Amiralin bu demedi, NATO Antlaşması içinde ve 
Türk - Amerikan işbirliği Antlaşması çerçevesinde, 
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Türkiye'ye karşı yüklendikleri vecibeleri gerçekte ne 
şekilde yerine getirmeyi düşündüklerini açıklığa ka
vuşturması bakımından önem taşımaktadır. 

Başkan Carter, 16.12.1978 tarihinde yaptığı konuş
ma ile Taiwan Hükümdü ile Hükümeti arasında 29 
yıldır yürürlükte olan askerî antlaşmanın 1 Ocakta 
sona ereceğini bütün dünyaya açıklamıştır. Bu açık
lamanın Taiwan Hükümeti İçin bir sürpriz olduğunu 
basından anlıyoruz. Amerikan Hükümetinin yazılı ta
ahhütlerini bu şekilde bir kere daha tek taraflı olarak 
bozması, Amerikan taahhütlerine büyük güvence du
yan ülkelerde, özellikle İsrail'de büyük tepkiler yarat
mıştır. Amerikan Hükümetinin bu yeni davranışı, ya
zılı taahhütlerine bile ne derece güvenileceğinin yeni 
ve tipik bir örneğini daha teşkil etmektedir. 

Bu durumda, Türkiye'yi sımsıkı bağlayan ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iradesi dışında bir sa
vaşa sürükleme olasılığı da bulunan Amerikan üs ve 
tesislerinin varlığının eskisi gibi aynen devam ettiril
mesi, Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşması müm
kün müdür?.. 

Sayın senatörler; 
Üç yılı aşkın süredir uygulanan silah ambargosu 

ve ekonomik ambargo, antlaşmalarla bağlı bulunma
sına karşın, Batılı müttefiklerinin Türkiye'nin askeri 
ve ekonomik gücüne önem vermediklerini, Türkiye'yi 
yalnız bıraktıklarını ve bırakabileceklerini göstermiş
tir. 

Bu durumda da görüldüğü gibi, Türkiye kendi gü
venliğini kendisi sağlamak zorundadır. Güvenliğini ise, 
gerek kendi ulusal kaynaklarına dayanan askeri ve 
ekonomik gücü, gerekse bölge ülkeleriyle iyi ilişkileri 
geliştirerek sağlayabilecektir. 

Yunanistan yanlısı tutumuyla yazılı taahhütlerini 
gerektiğinde tek taraflı ihlal etmekten çekinmeyen, 
Amerika'dan işaret almadıkça NATO'nun diğer Avru
palı ülkelerinin bütün başvurularımıza rağmen sağır 
tutumları ile, Akdeniz güvenliğinden sorumlu Altıncı 
Filonun İkinci Grup Komutanı Amiral Schultz'un 
açık sözleri Batı cephesindeki durumu bütün yönle
riyle açıkça göstermektedir. 

Buna karşılık, güneyimizde oluşan Irak - Suriye 
Birliği, Lübnan ve israil'in tutumları ile Doğumuzda 
İran'da sürmekte olan olaylar Türkiye'nin dış politi
kasında son derece dikkatli ve de basiretli davranma
sını gerektirmektedir. 

Ülkemizde sürdürülen terörist eylemlerle içinde 
bulunduğumuz ekonomik koşullar Türkiye'nin; böl
gemizde cereyan eden olayların dışında, taraf tutma-
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yan barışçı ve çok yönlü ve her ülkeye güven veren, 
özellikle ABD ile Sovyetler Birliğine karşı, aynı ba
rışçı çizgide bulunan bir dış politikayı sürdürmesinin 
büyük yararları o^cağı kanısındayız. 

Sorunlara bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin, 
NATO üyesi bir ülke olarak Hükümet Programında 
da açıkça belirtildiği gibi, gerek NATO ile olan iliş
kilerinde. gerekse doğrudan ABD ile olan ilişkilerin
de bölge ülkelerinde endişe ve şüphe yaratacak veya 
mevcut güveni sarsabilecek herhangi bir girişimden 
özenle kaçınması gerekir. 

Esasen, Demirel Hükümetleri zamanından beri 
başta Sovyetler Birliği olmak üzere bütün bölge ül
keleriyle sürdürülen çok yönlü ekonomik, teknik ve 
kültürel ilişkiler tamamen ülkemizin yararına olmuş
tur. 

Sayın Ecevit Hükümetinin de 1978 yılı içinde ay
nı çizgide yürüyerek bölge ülkeleri ve Sovyetler Bir
liği ile olan ilişkileri geliştirmesini olumlu karşıla
maktayız. Özellikle Sovyetler Birliği ile Karadeniz kıta 
sahanlığı sorununun kısa sürede çözümlenmiş olması, 
ticaret hacminin artırılması, donanmalara mensup ge
milerin karşılıklı olarak limanlan ziyaret etmesi ve 
nihayet siyasal belgenin imzalanmasını iki komşu ülke 
arasında samimi işbirliğini ve dostluğu geliştirici ya
pıcı hareketler olarak görüyoruz. 

Bu aşamada, Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık 
paktının imzalanması, iyi komşuluk, işbirliği ve dost
luk ilişkilerinin olumlu ve doğal bir sonucu olacağına 
inanıyoruz. Bunun ülkelerimiz yararına olduğu kadar 
bölge ülkelerine ve de dünya barışına çok büyük ya
rarlar sağlayacağı kanısındayız. 

Türk - Sovyet saldırmazlık paktının imzalanması, 
sözle değil eylemle de tekrar Atatürk dış politikasına 
dönüşün açık bir kanıtı olacaktır. 

Ayrıca böyle bir antlaşma, dünyada barışın yer
leşmesine ve güçlenmesine yardım edeceği için Avru
pa Güvenlik ve İşbirliği Antlaşmasına uygun düşece
ği gibi NATO Bakanlar Konseyinin Haziran 1974 ta
rihli Atlantik İlişkiler Bildirgesine de uygun olacağı 
kanısındayız. Nitekim, böyle bir anlaşma bir NATO 
ülkesi olan Federal Almanya ile Sovyetler Birliği ara
sında 12 Ağustos 1970 tarihinde imzalanmıştır. 

Böylece Türkiye, ulusal güvenliğini daha sağlıklı 
bir temele oturtmak olanağına sahip olacaktır. 

Türkiye'nin, Çin Halk Cumhuriyeti ile İlişkilerini 
çok yönlü olarak geliştirmesi, izlediği barışçı politi
kanın doğal bir sonucu olacaktır. Bu konuda, Çin 
Halk Cumhuriyetinin başlangıç adımlarını attığım bi-
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lîyoruz. Dünyanın üçüncü süper devletiyle sağlana
cak yakın ilişkilerin Türkiye'ye pek çok şey kazandı
racağı görüşündeyiz. 

Yunanistan ve Kıbrıs'la olan ilişkilerimiz Lahey 
Adalet Divanının malum kararı ile Avrupa Konseyi
nin Türkiye'yi suçlayan Kıbrıs Raporunu onaylama
ması dışında, gösterilen bütün çabalara karşın olum
lu bir sonuç alabildiğimizi söyleyemeyiz. 

Esasen bu konuda sürekli, etkin, sonuç alabilecek 
örgütlü bir mücadele verdiğimizi de iddia edemeyiz. 

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin bu konu
da Türkiye'ye karşı daha başarılı olduğunu kabul et
mek durumundayız. 

îşin enteresan tarafı, Türkiye ve Kıbrıs Türk ta
rafı, genellikle karşı taraftan gelen, ABD'den gelen, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden gelen öneri
leri hemen hemen olduğu gibi kabul etmektedir. Bu 
tutumla gerek Yunanlılar üzerinde, gerekse konuy
la ilgilenen tüm diğer devletler üzerinde Türkiye'nin 
her türlü ödünü vermeye hazır bir ülke tutumu içinde 
olduğu görünümünü vermektedir. 

Bu nedenledir ki, uluslararası örgütlerde alınan ka
rarlarda Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı sürekli olarak 
yalnız kalmaktadır. 

Ayrıca barış harekâtının başından beri Maraş böl
gesinin boşalarak elde tutulması, bu bölgenin başın
dan itibaren Rum tarafına verileceği izlenimini karşı 
tarafta yarattığı için, bunun dışında daha büyük ödün
ler elde edebilmek için gerek Kıbrıs Rum tarafı ge
rekse Yunanistan sürekli olarak her imkân ve aracı 
kullanarak sorunun uzamasına, oluşturdukları dünya 
kamuoyu baskısı altında Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk 
tarafının pes demesini beklemektedirler. Onların bu 
tutumu dün böyle olduğu gibi, yarın da böyle ola
caktır. 

Bu nedenle haklı davamızı kabul ettirebilmek için 
uzun süreli bir mücadeleyi göze almalı ona göre oluş
turulacak kadrolarla her türlü olanaktan yararlanma
ya çalışmalıyız. 

Sabreden, sinirlerini bozmayan, zaman ve fırsat
ları iyi değerlendiren kazanacaktır. 

Sayın Başkan, ne kadar zamanım var acaba? 

BAŞKAN — 15 dakikanız var efendim. 
MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-

TRAK (Devamla) — Yarım saatlik hakkım baki mi 
efendim? 

BAŞKAN — İkinci defa söz aldığınız takdirde 
yarım saat konuşacaksınız. 

Bir defa, bütün gruplar evvela 1 saat 30 dakika ko
nuşacaklar. Şimdi 15 dakikanız var. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Sayın senatörler; 

Devlet otoritesi ve saygınlığı : 
1977 yılında olduğu gibi, 1978 yılında da Türki

ye'nin en önemli sorunu olarak anarşi, terörizm ve 
bölücü hareketler bütün şiddetiyle devam etmiş ve 
büyük gayretlere rağmen ülke içinde devlet olma
nın temel şartı olan can ve mal güvenliği sağlanama
mıştın 

Nihayet, Kahramanmaraş vahşetinden sonra, 26 
Aralık 1978 günü 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmek zo
runda kalınmıştır. Sıkıyönetim ilanı sırasında ve he
men sonrasında vukubulan ve kazadan çok kasıt ko
kan üç büyük tren kazası istisna edilecek olunursa, 
ülkede kitlesel terörizm bakımından şimdilik bir sü
kûnet oFduğu söylenebilir. Sıkıyönetim yoluyla can ve 
mal güvenliği, iç güvenliğin, devlet otoritesinin sağ
lanmasının esas olamayacağını takdirlerinize sunmak 
isteriz. 

Vakıa halen dünyada birçok ülkede terörizm, bö
lücülük ve anarşik olaylar devam ettiği görülmekte
dir. Yakm çevremizde, Filistin - İsrail uluslarınca sür
dürülen terörizm, Lübnan iç savaşında gözlenen eko
nomik kökenli dinsel bölücülük, İtalya'da Komünist 
Partisinin iktidara gelmesini engelleyen sözde Kızıl Tu
gaylar adlı örgütün yürüttüğü terörist eylemler, İs
panya'da Basklıların sürdürdüğü bölücülük amaçlı te
rörizm. ile ülkenin çağdaş demokratik rejimle idare 
edilmesini hazmedemeyen fanatik Franco yanlısı sağ
cı güçlerce yürütülen demokratik düzeni ortadan kal
dırmayı amaçlayan terörizmi ve nihayet İngiltere'de, 
İrlanda'da, Federal Almanya'da sürdürülen terörizm
leri saymak mümkündür. Bunlara Lâtin Amerika'deki 
çeşitli örnekleri de eklenebiliriir. 

Ülkemize gelince, anarşi, terörizm ve de bölücü 
hareketleri sürdüren örgütlü ve örgütsüz güçlerin; ço
ğulcu özgürlükçü demokratik rejimi silah zoru ite yı
karak bir diktatörlük kurmak istedikleri anlaşılmak
tadır. 

Cumhuriyetim kuruluşundan beri devam eden ve 
zaman zaman şiddetlenen fakat daha çok dışarıdan 
teşvik edilen, zorla bölmeyi amaçlayan hareketler is
tisna edilirse, demokratik rejimi yıkmak isteyen silah
lı sağ ve sol örgütler daha ziyade ülke içlinden yönetil
mekte, himaye edilmekte ve de desteklenmektedir. 

Silahlı sol, yasalarımıza göre yasaklandığı için giz
li hareket etmek zorunda, bu nedenle de daha ziyade 
birbirinden habersiz, çoğu zaman karşıt küçük kü-
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çük gruplar halinde daha çok büyük şehirlerde ör
gütlendikleri görülmektedir. 

Silahlı sağ ise, halen yasal örgütler örtüsü ve hi
mayesinde disiplinli, hemen hemen bir merkezden ida
re edilir durumda oldukları görülmektedir. 

ABD'den Japonya'ya kadar yayılan 1968 yılında 
başlayarak tüm dünyada gözlenen öğrenci hareket
leri], o tarihte etkisini Türkiye'de de göstermiştir. 

Türkiye'de ilk öğrenci hareketi Ankara'da İlahi
yat Fakültesinde başlatılmıştır. 

Başlangıçta Üniversite sorunlarının çözümlenme
sine yönelik hareketler, zamanla ülkenin en dinamik 
en taze bilgilerine sahip üniversite gençliği 'tarafından 
ülke sorunlarına yönelik bir nitelik almıştır. 

Anayasa doğrultusunda düzenin değişmesini iste
yen devrimci gençliğin hareketleri, yasa sınırları için
de tutulacağı yerde, gerektiğinde sadece devlet gü
venlik kuvvetleri, yansız olarak kullanılacağı yerde 
bir taraftan kışkırtıcı ajanlar öncülüğünde sürekli 
olarak yasa dışı eylemlere doğru yönlendirilmeye ça
lışılmış; diğer taraftan, sol fikirlerin gençliğin ara
sında yayılmasını engellemek, gerektiğinde kaba kuv
vetle bastırmak için hem polis kullanılmış hem de sağ
cı öğrenci grupları oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu arada, devrimci gençliğin ileri gelenleri dengi
ne getirilip yok edilmeye başlandı. 

Nitekim 1969 yılında Taylan Özgür'ü, Laleli Cad
desinde vuran şahsın polis jeep'ine sığınarak kaçması 
ve benzer olaylar, yavaş yavaş devrimci gençliğin bir 
bölümünü Hükümete karşı cephe almaya yasa dışı 
eylemlere kadar itmiştir. 

Bu arada sağcı öğrenci grupları, Hükümetin göz
ler] önünde birtakım açık ve gizli kamplarda eğitil
meleri, her türlü silah ve araç kullanmaya alıştırılrna-
ları yapılmıştır. 

Buna karşılık, bazı solcu öğrencilerin de Filistin 
kamplarına giderek, eğitim gördüklerini bilahara ba
sında okuduk. 

Yıllar sonrası bu olaylara baktığımız zaman (İster 
sağcı olsun ister solcu olsun) gençlerin bilinmeyen bir 
merkez tarafından âdeta suç işlemeye ve birbiriyle 
çalıştırılmaya hazırlatıldığı daha iyi görülmektedir. 

Bu olaylar, bu hazırlıklar öğrenci kesiminde bu 
şekilde gelişirken, geliştirilirken halkımızın diğer ör
güt ve kesimlerinde acaba neler oluyordu?.. 

An abatları ile onları da süratle gözden geçirmek
te yarar görmekteyiz : 

Öğrenci hareketleri daha henüz Türkiye'de başla
madan ço'k önce 1965 seçimlerine CHP, «Ortanın so-
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I lu» sloganı ile seçime girdiğinde, tüm sağcılar tara-
I fından, Türkiye çapında bir sloganla Türkiye'yi dal-

gaîandırmıştır, «Ortanın solu, Moskova'nın yolu» di-
I ye. Diğer taraftan Türkiye işçi Partisi ise Anadolu'da 
I gittiği her yerde yasal mitingleri, toplantıları genellik -
I le AP tabanlı kişilerce zor kullanılarak taşla sopayla 
I dağıtılmaya çalışılmıştır. 

Hatta şimdi aramızda senatör olarak oturan bir 
şahsın valilikleri sırasında, Bursa'da işçi Partisinin bir 

I sinemadaki yasal kapalı salon toplantısı sonu, top-
I lantıya katılanlar birtakım toplatılmış kimseler tara-
I fından polisin gözleri önünde saatlerce doğulmuş ve 
I sokaklarda sürüklenmişlerdir. 

Keza istanbul'da, Taksim Meydanında yapılan 
yasal bir mitinge önceden tertiplettirilmtiş bazı grupla-

I rın taşla, bıçakla, silahla, polislerin gözleri önünde 
I hücum edümişti ve bu olay siyasi tarihe, «Kanlı Pa-
I zar» olarak geçmişti. 
I Rahmetli eski Yargıtay Başkanı îmran Öktern'in 
I Maltepe Camiinde yapılan cenaze töreninde, buna 
I benzer bir taktik uygulanmıştır. 

I O gün orada, devlete şerefle hizmet veren Rah
metli inönü, senatör ve milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleri, valiler, general ve 

I subaylar çeşitli bakanlık mensupları ve yeteri kadar 
I kolluk kuvvetleri vardı. Ancak, 20 - 40 kişilik bir 
I grup caminin yanındaki ağaçlıktan sürekli olarak ka-
I labahk üzerine taş atıyor ve bağırryorlardı. «Komü-
I nistler Moskova'ya» Komünistin cenazesi kılınmaz, 
I diye... Aynı şey yıllarca sonra Kahramanmaraş'ta da 
I yapılmıştır. O gün cenaze namazını kıldırması gereken 
I o caminin görevlilerinden de meydanda kimse yoktu. 

I Bütün uyarılara rağmen polis, o taş atan bağıran 
I kalabalığı dağıtmıyor bir şey yapamıyordu. Zira öyle 
I emir almıştı. 
I İşte o gün orada devlet otorite ve saygınlığı kalk-
I mış, anarşi ve terör devlete hâkim olmuştu. 
I Ülkede bütün bunlar olurken zamanın Başbakanı 
I ise mütemadiyen «Bu Anayasa ile ülke idare edile-
I mez» diyor ve tüm Anayasa organı ve kurumlarına 
I karşı cephe alıyordu. Bir taraftan da, «Benim 200 
I bin kişilik milis kuvvetim var» diye, herhalde bazıla-
I nnı korkutmak ve bazılarına da cesaret vermek için 
I olsa gerek, çıkışlar yapıyordu. 

I Sayın DemirePden önce, rahmetli İnönü ve Sa-
I yın Suat Hayri Ürgüplü şimdi de Sayın Ecevit Baş-
I bakanlık yapmışlardır. Ancak, onların bu tür yani 
[ Anayasayı şikâyet eden halleri olmamıştı. 
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Aslında Sayın Demirel, daha Başbakan olmadan I 
önce Anayasadan şikâyet etmeye başlamıştır. j 

Nitekim, 1965 seçimlerinden sonra, hükümet kurar 
kurmaz ilk olarak nispi seçim sistemini, çoğunluk sis
temini değiştirmek için teşebbüse geçmişti. Ancak o 
tarihte, diğer partilerin şiddeti muhalefeti yüzünden 
yasa tasarısı Meclİ'siten geçmemişti. 

Bu şekilde, bu yolîa Anayasayı değiştirmeye olanak 
verecek 2/3 oyu Meclislerde sağlayabileceğini hesap- I 
lanmış olması gerekir. Ancak, bu teşebbüs başarısız ka
lınca taktik değiştirilerek Anayasayı kendi arzusuna 
göre oluşturacak başika imkân ve çareler aranmaya, 
yaratılmaya teşebbüs edildi. Sürekli olarak Anayasa I 
ve Anayasa organlarına her türlü olanaktan yararla- I 
narak, hücum edildi duruldu. Bir taraftan da solcu I 
gençler sanki Devlet güçsüzmüş gibi bir hava yaratı- I 
Tarak suç işlemeye âdeta teşvik edildi, böylece onla- I 
rın aleyhinde bir kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. I 

Oyunlar daha öncelden hazırlanmış senaryolar I 
içinde oynana oynana ve sürekli olarak bir taraftan 
Anayasa ve solcular suçlanmış, buna karşılık sağcı I 
eylemcilere sürekli olarak göz kırpılmıştır. Hatta da- I 
ha büyük yetkililere «Onlar bizim çocuklar» misaM'i 
sözler bile söyletmişlerdir. I 

ÎŞte 12 Mart Muhtırası bu koşullar içinde geldi. I 
Sahneye davet edilen Sayın Erim'e Sayın Koçaş'ın 

anılarından ve olayların seyrinden anladığımıza göre i 
başlıca iki. görev verilmişti. I 

Birincisi, (Ne ilgisi varsa) MİT'te hazırlanan Ana- I 
yasa değişikliğini Meclisten geçirmek, ikincisi silahlı I 
solu bahane ederek solcu - devrimci olan bütün güç
leri, kişileri, tasfiye etmekti. I 

Esasen yukarıdan beri arz ettiğim şekilde, çeşitli I 
taktiklerle Türk kamuoyu buna göre oluşturulmuştu. I 
Sayın Demirel ve büyük sermaye grubuna göre, Tür- I 
k iye'de sosyal uyanış, ekonomik gelişmeden süratli I 
gelişmiştir, bu nedenle susturulmaları tasfiye edilme- I 
leri gerekmekteydi. I 

12 Mart döneminde terörizme yeni başlamış tüm I 
örgütler etkisiz hale getirilmesi gerekirken, silahlı sa- I 
ğa dokunulmamış, hatta işbirliği yapılmış, diğer ta- ! 
raftan sadece eylemlere katılanlar, suç. işleyen kişiler I 
cezalandıracakları yerde, onlarla beraber yasalara I 
saygılı binlerce insan, cezalandırılmaya çalışılmıştır. I 
Ayrıca verilen cezalar, ile suçları ile dengeli olacağı I 
yerde çok şiddetli ve ağır olmuştur. 

Bu dengesizlikler ve haksızlıklar milletin vicdanın- ( 
da haklı olarak büyük bir tepki yaraitmıştır. 

Nitekim bu tepkiden dolayıdır ki, normal düzene 
dönüşte 1973 seçimlerini müteakip oluşan yeni Hü- | 
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kümet, milletlin duygularına tercüman olarak ilk etap
ta geniş kapsamlı bir af yasası çıkartmıştır. 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs Barış Harekâtından bir süre sonra Sayın 

Ecevit Hükümetinin istifasıyla kurulan Demirel hü
kümetlerinin, Cumhuriyet Hükümetleri oldukları hal
de «Milliyetçi Hükümet» adı ile ikilik yaratacak şe
kilde Türk halkının önüne çıkması, bu gelişimin di
ğer, belirgin bir dönüm noktasıdır. 

Bu anlayışı, bir hükümet politikası olarak, her mü
essese ve kuruluşta uygulamaları, o müessese ve ku
ruluşların büsbütün politize olması sonucunu vermiş
tir. Bu defa da, sağcı cephe de kendi içinde, Adalet 
Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Milli Selamet 
Partililer, ülkücüler, akıncılar gibi örgütlere bölüne
rek her partinin hissesine düşen bakanlık kadrolarında 
blok blok yerleşmelere geçilmiştir. 

İşçi kitlesini de eyleme çekmek ve kazanmak için, 
Türk - îş ve DİSK'e karşıt olarak Hak - İş ve MİSK 
kurdurulmuştur. 

Polis; Pol - Der, Poİ - Bir olarak, öğretmenler, 
Töb - Der, Ülkü - Bir, (Bu sıraladıklarım yasal olan 
örgütlerden bazılarıdır.) Devlet yurtları ve Özel İdare 
Yurtları, liseler, yüksekokullar, akademiler, fakülteler, 
üniversiteler bölünmüştür. Milliyetçilik baskısı altın
da, mezhep ayrılığı, soy ayrılığı başlamış hatta okul 
kitaplarına kadar girmiş, tüm okul kitapları, bu an
layışa göre yeniden yazmaya tâbi tutulmuştur. 

Bir ülkede, bu çeşit ve bu derecede bölünme, o 
ülkeyi sadece felâkete götürür. Dış ülkelere karşı güç
süz ve etkisiz bir duruma düşürür. 

Bugün devletin ve milletin başına bir gaile haline 
gelmiş bulunan bu tüm silahlı örgütler zamanında si
yasi iktidarın Devletin yasal kolluk güçlerini etkin ve 
yansız kullanamamasından, himaye etmesinden, bir 
ölçüde işbirliği yapmasından büyük ölçüde yararlan
mışlardır. 

Hatta bir bölümü, uzun süre Hükümet sorumlula
rı tarafından kolluk kuvvetlerinin yardımcı kuruluş
ları gibi Türk halkına gösterilmiş ve işbirliği yapılmış
tır. Bunun içindir ki, Sayın Demirel, silahlı sağ örgüt 
mensuplarını suçlayamamakta, ısrarla bundan kaçın
maktadır ve hatta solun parçalanmasına dolayısıyla 
güçsüzleşmesine yardımcı oluyor düşüncesi ile yasa 
dışı solun; örgütlenmesine, propagandasını görmemez-
likten gelindiği sanısı bile oldukça yaygındır. 

Bütün bu olayların altında, temelinde Türk Ulu
suna çağdaş uygar toplumların özgürce ve insanca ya
şama olanağı sağlayan, vicdan ve düşünce özgürlüğü 
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getiren, Türk insamnın sömürülmeğini engelleyen ve 
hakkını bağımsız yargı organlarında arama olanağını 
veren, dilediğinde başındaki siyasi iktidarı özgür oyu 
ile değiştirme olanağı sağlayan ve çağdaş sosyal hu
kuk devletinin gerçekleşmesine olanak veren bu Ana
yasayı, ortadan kaldırmak arzusu yatmaktadır. 

Nitekim, 13 ilde sıkıyönetim ilânını takiben üç gün 
sonra, 29 Aralık 1978 tarihinde Sayın Demirel kendi
sini tutamayarak, «Türkiye'ye yeni bir Anayasa yap
maya mecburuz.» şeklinde bir demeç vermiştir. 

Demek ki, 12 Mart döneminde yapılan değişiklik
ler de Saym Demirel'i tatmin etmemiş. Bu kadar ti
pik olaylardan sonra, ilk göreve geldiği gün Anayasa 
hakkında hangi önyargılı fikre sahipse, hâlâ o görüşü 
muhafaza etmektedir. Anayasa hakkında bu temel gö
rüş farklılığı Türkiye'yi kaynatan anarşi ve terörizmin 
anaunsuru olarak görülmektedir. 

Oysa ki, yakın komşumuz ve dostumuz İran'da cere
yan eden olaylar Türk siyaset adamları için ibret ola
cak niteliktedir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, müddetiniz dol
du, cümlenizi lütfen bağlayınız. 30 dakikayı konuşa
cağınız zaman kullanırsınız. Cümlenizi isterseniz ta
mamlayın, isterseniz kesin. 

MB GRUBU ADINA M. SUPHİ GÜRSOYT
RAK (Devamla) — Cümlemi şöyle bağlıyorum. 

Oysa ki yakın komşumuz ve dostumuz İran'da ce
reyan eden olaylar Türk siyaset adamları için ibret 
olacak niteliktedir. (MB Grubu, CHP ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoytrak. 

Adalet Partisi Grubuna haber verin buyursunlar. 
Adalet Partisi Grubunun Genel Kurula gelmesini ri
ca edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Biraz önce hepimizi üzen dünkü olayın etkisiyle 

olacak gerçekten psikolojik, sinirli bir hava geçti. Tu
tanakları getirttim, iki Başkanlık Divanı Üyesiyle be
raber tetkik ettik, İçtüzüğümüzün 62, 63, 64, 151 ve 
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onu takip eden maddelerle ilgili bir durumun mevcut 
olmadığını müşahade ettik. 

Sayın üyeler; 
Böylesine bir müzakere olmasını elbette arzu et

mezdik. Tasvibi, tasvip edilmemesi konusu tamamen 
bir yorum konusu olan Sayın Gürsoytrak'ın konuşma
ları yeni temalar, yeni düşünceler ve sözler getirmi
yor. Siyaset adamlarının karşılıklı birbirine çoğu kez 
söylediği, futbol topu gibi birbirlerine attığı sözlerin 
burada bir tekrarı idi ve biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, İçtüzüğün 62, 63, 64 ncü maddeleri ile ilgili 
olarak herhangi bir işlemi gerektirecek nitelikte de
ğil; ama tekrar edeyim, karşılıklı sataşmalar olmasay
dı ve Sayın Gürsoytrak keşke politikacıların birbirine 
ifade ettiği ve attığı bu sözleri burada söylemesiydi; 
ama üyenin kürsüde açık bir şekilde, Anayasa ve İç
tüzüğe aykırı olmayan sözleri sarf etmesi bir müda
haleyi gerektirmez. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Ben öy
le bir şey söylemedim, kendilerinin söyledikleri söz
lerdir yalnız. 

BAŞKAN — Bu bakımdan, herhangi bir şekilde 
söz kesme veya Sayın Gürsoytrak'ın sözlerini zabıt
tan çıkarma veya kendisi hakkında bir disiplin işlemi 
yapmaya da gerek görmüyorum. Kaldı ki, sinirli bir 
hava içerisinde başlayan müdahale, zabıtların tetkiki 
için bana fırsat verme talebimi dahi ortaya koymama 
engel oldu. 

Tekrar edeyim, dünkü acı olayın tesiri ile hiçde 
gereği olmayan bir fırtınalı hava Cumhuriyet Senato
sunda devam etti. Böylelikle olayı burada kesiyor gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Görüşmeler için üç dakikalık bir müddetimiz var
dır, onun için herhangi bir gruba çağrıda bulunma
dan bugüne mahsus olmak üzere saat 15.00'te toplan
mak, çünkü öğle yemeği tatillerimiz saat 14.00'te baş 
layacaktır, yalnız bugüne mahsus olmak üzere saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 13.00 

— 32 — 



C. Senatosu B : 32 2 . 2 . 1979 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaavekili Cengizhan Yorulmaz 

DÎVAN ÜYELERİ : Emarmllalı Çelebi (Tabii Üye), Mustafa Çelik (Afyoııkarahisar) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

1979 Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmele
re devam ediyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler : Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal, Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına Sayın Zey-
zat Baykara. 

Sayın Ömer Ucuzal, buyurun efendim. 
Sayın Ucuzal, konuşma süreniz 90 dakikadır. Sa

at 15,03 efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe

hir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1979 Mali yılı konsolide Devlet bütçesi üzerinde 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosunun Grup Sözcü
sü olarak huzurunuza geldiğim şu anda, Yüce Kuru
lu saygı ile selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dün akşam saat 20.00'ye kadar bir vazife ile gö

revli idim. Bu görevim, 1978 uygulanan bütçesi üze
rinde Adalet Partisinin görüş ve tenkitlerini arz et
mek ve 1979 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi ifa
de etmekti; ama dün akşam saat 20.00'yi geçe hepi
mizi eleme garkeden Türk Basınının bir başyazarının 
uğradığı elem dolu hadisenin oluşundan sonra huzu
runuza ikinci bir görevle geleceğimi tespit etmiştim. 

Ne hazindir ki, sabahtan birleşimi açan Başkanın 
ikazına rağmen bir kişinin buraya grubu adına gelip 
yaptığı konuşma sırasında tutum ve davranışı ile 
üçüncü bir vazife ile de huzurunuza gelmek mecbu
riyetinde kaldım. 

Gönül arzu ederdi ki, Sayın Başkanın ikazına 
uyarak bugün Türkiye'de bu kadar olan bitenlerin 
içerisinde, Başkanın ifade ettiği gibi milli birlik ve 
beraberliğin sağlanması yönünde hiç olmazsa bu Yü
ce kurulda bir birlik sağlansın. Ne hazindir ki, kür
süye gelen kişi eğer grubunu arkasına almamış ol
saydı burada o konuşmaların üzerinde durmaya lü
zum bile görmeyecektik; ama 18 yıllık tecrübemiz 
bizi bir noktaya getirdi değerli arkadaşlarım. 

Kendilerine burada oturma hakkım tanıyan, ken
di yaptıkları Anayasasın 70 nci maddesindeki hü

küm, 18 yıldan beri burada 18 bin defa kendileri ta
rafından ihlal edilmiştir. 70 nci maddenin son fıkra
sında «Tabii Üyelerin bir siyasi partiye girmesi so
nucu, Tabii Üyelikleri sona erer.» hükmü var; ama 
hepiniz gibi ben de bu Yüce Senatonun zabıtları da 
şahit ki, bu gruba mensup kişiler gerek oturdukları 
yerden, gerekse bu kürsüden, gerekse vatan sathında 
70 nci maddeyi her türlü tutum ve davranışlarıyla 
ihlal ederek kendilerini bir siyasi partiye, yani Cum
huriyet Halk Partisine angaje etmişlerdir. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Yok öyle bir şey. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi, sadece Cumhuriyet Halk Partisine 
girme beyannamesini imza etmek kâfi değil, bu Yü
ce Senatonun zabıtlarında her gün o partiye girdik
lerini ispat etmek için imza ediyor bu kişiler. Ken
dilerinden beklediğimiz şey. o Anayasanın yapıldığı 
zaman ortaya atıldığı gibi, siyasi partiler arasında 
muvazene unsuru olmak, ama kim gördü, hangi ha
dise ile bu görevi bugüne kadar tek bir defa yerine 
getirdiklerini? 

Eğer Ecevit Hükümetinin başarısızlığından, bece
riksizliğinden mahcup duruma düştülerse, üzüntüye 
düştülerse, gelip üzüntülerini burada ifade etmeleri 
lazımdı. Kendilerine düşen en doğru yol bu idi. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Konuşmanızın üslubunu ve üzüntünüzü anlıyo
rum; ancak her hangi bir grubun ne yönde konuşa
cağını saptamak her halde her hangi bir üyenin veya 
Başkanın değil. İzin verirseniz herkes görüşünü söy
lesin. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan bütçenin tümü üzerinde görüşlerimizi bildiri
yor. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
bütçenin tümü üzerinde konuşuyor. 

BAŞKAN — İzin verin efendim. Mümkün değil 
böyle müzakerelere devam etmek, olmaz Sayın Ka-
raosmanoğlu. Kabul ediyorum hassasiyetinizi/Lütfen 
bütçeye gelelim efendim. 

Buyurun efendim. 
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AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, ben bir gerçeği Yüce Kuru
lunuz huzurunda aziz Türk Milletinin önünde ve 
bütün dünyanın huzurunda tespit etmek, tescil etmek 
mecburiyetindeyim. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Beni bu mecburiyete getiren benim hareketim de
ğil. O grup adına konuşan kişinin tutum ve davranı
şıdır. Açıkça ifade ediyorum; kendileri artık ne Ana
yasanın 70 nci maddesine göre, ne bu Anayasanın ge
çici 4 ncü maddesine göre, ne grup olarak, ne de Ta
bii Üye olarak burada görev yapamazlar. Bu hare
ketleri nedeniyle gayri tabii hale düşmüşlerdir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tabii bu görüşünüz oluyor efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yerlerinde 

granit gibi duruyorlar. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Biz bu memleketin üvey evladı değiliz. 
Demokrat Partililere, Adalet Partililere düşman ol
mak hiç kimseye yakışmaz. Demokrat Parti olarak, 
Adalet Partililer olarak biz bu memlekette önce Ata
türk'e, onun ilkelerine, Anayasaya, yasalara, aziz 
Türk Milletine karşı, Cumhuriyete karşı sâdık kaldık. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi geleceksiniz buraya, bir partinin sözcüsü 
olarak konuşmaya ne hakkınız var? Bizim bugünkü 
görevimiz, 1979 yılı bütçesini görüşmektir. Ama, 1979 
yılı bütçesi bir tarafa, Demirel böyle yaptı, Demirel 
şöyle yaptı, mazide böyle... Size düşen mertçe hare
ket, 1978 yılının bu kanlı bu buhranlı devrini dile 
getirip, hep beraber çare bulmaktı. 

Siz neyi himaye ediyorsunuz? Kime kanat geri
yorsunuz? Milli birliği, beraberliği biz bozmuşuz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, yeter 
artık bütçe hakkında konuşsunlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; 
uyardım efendim, uyardım. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bu memlekette nice devrimci hareket adı 
altında hareket varsa, hepsinin içinde siz varsınız. 
Atatürk'ün Türk milliyetçiliğini korumak, geliştirmek 
için kurduğu halk evlerini ele geçirip bugün sol mili
tanların emrine teslim ettiniz. Yakışıyor mu size bu 
hareket? (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Halk ev
leri, Atatürk'ün evi olmaktan çıkmış, Atatürk'ün düş
man olarak ilan ettiği, «Görüldüğü yerde kafasının 
ezilmesi gereken» rejimin kurucusu Lenin'in resimle
rine terk edilmiş. Nasıl Atatürkçüsünüz? O günden 
beri nasıl tekzip etmediniz bunu? 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen bütçeye geçe
lim. Rica edeceğim. Siz... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
bütçenin tümü üzerinde konuşuyor. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geçeceğim Sayın Başkanım. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Her şey söylene
cek burada. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, görüşe
yim. (AP sıralarından gürültüler) Anlaşıyorum ben 
efendim. Hatiple anlaşacağız. (AP sıralarından gürül
tüler) Oturun efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan 
kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
Sayın Ucuzal, lütfen bütçeye geçelim ve konumu

za geçelim; memleketin... 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Geçeceğim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfedin, benim ricamı... (AP sıra

larından gürültüler) 
AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Bugün bu kürsüde... (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Başkana bağırmak bir şey ifade et
mez; biz anlaşalım, müsaade buyurun efendim. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bugün bu kürsüde hem Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetinin hem de grubun hesabını görmek 
mecburiyetindeyiz. Nerede görüldü?.. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Evvela kendi hesabını
zı görün. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hesabımızı 
verdik. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Nerede görülmüş bu yüce çatının altında 
bulunmayan, bu memlekete ömrünün başından so
nuna Kadar, bu memleketin birliği ve beraberliği için 
hizmet etmiş ve bugün 90 küsur yaşında bu memle
ketin başına gelecek felaketi söyleyen kişiyi gelip bu
rada itham etmeye ne hakkınız var? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sen 
onun avukatı mısın? 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Avukatlığı şimdi soracağız size? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Rezaleti söy
lediler. ne yaptılar yani? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
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AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Eğer bugün Adalet Partisi Hükümette olsaydı, 
bunlar gece yarısından başlar, vatan sathını karıştırır 
ve ondan sonra buraya gelir, Demirel Hükümetinin 
katil olduğunu ilan ederlerdi, ama ne hazin ki bugün 
burada o laflardan eser yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza), lütfen konuya geçe
lim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım; 

Evet, bunları tescil ettikten sonra... 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Görevimizi yerine getirmenin gayreti içe
risine gireceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Onlar granit 

kaya gibi duruyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat. 
AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Otur ye

rine; siz onların avukatı mısınız? 
MUKBİL ABAY (Konya) — Niye susturmuyor

sunuz yahu? 
BAŞKAN — Sayın Abay, lütfen. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım; 

Bu özgürlükçüler, benim kürsüdeki konuşma hak
kımı dahi kısıtlamaya kalkarlarsa kendilerine söyle
yecek sözümüz var. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen, siz grup baş
kanısınız efendim, lütfen görüşlerinize intikal edin. 

MEHMET FEYYAT (tstanbul) — Cevabını ver
diler... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ne söylerseniz söyleyin suçlusunuz, hesap 
vermek mecburiyetindesiniz, bu ülkeyi kana boyadı-
nız, bu ülkeyi buhranlara boyadınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Ucuzal, lütfen efendim artık, lütfen konu

ya geçiniz. (CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, kesmezlerse sözümü her 
şeyi söyleyeceğim bu kürsüden. (CHP ve AP sırala
rından gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Olanları din
lediniz onlar kaya gibiler. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen efendim, lütfen, 
bütçeye geçiyoruz. 

I Buyurun efendim. (CHP sıralarından gürültüler) 
AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Terbiyesiz 

adam. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, ne söylüyor duyuyor musunuz? 
I BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, lütfen efendim, tu

tanaklardan tespit edeceğiz, susalım efendim. 
Buyurun efendim. (AP ve CHP sıralarından gü

rültüler) 
Sayın Dalokay, lütfen efendim, siz de susun. 
Buyurun Sayın Ucuzal, bütçeye geçiyoruz efen-

I dim, buyurun. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Mazi bir sinema şeridi gibi gözlerimizin 
1 önünden bizim de Aziz Türk Milletinin gözünün 

önünden de geçiyor. Biz, millete karşı hesap vererek 
buraya 5,5 milyon oy alarak gelmiş bir partiyiz. Bir 
kişi gelecek, burada birtakım kişileri gökten inmiş 

I duruma indirecek, bir kişiyi itham edecek. 
I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, devam etmeyin bu 

konuya artık, devam etmeyin bu konuya, tamam 
I efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sizin emrinizle, sizin emrinizle hareket etmeye 
gelmedim ben buraya. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen bütçeye girin 
efendim. Buyurun efendim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bizim konumuz büt
çe, bunları bir başka zaman konuşuruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, geçtiler bütçeye 
efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam-
I la) — Sayın senatörler; 

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en karanlık, ka-
I ranhk olduğu kadar buhranlı devrini yaşamaktadır. 
I Geçen 1978 yılı Türk Milletinin kaderinde açılan sa-
1 yısız yaralar sebebiyle hatırlanması dahi tüyler ür

perten bir yıl olarak yer almıştır. Bu yıl da ülkenin 
I iç ve dış meseleleri şirazesinden çıkmış, ekonomik 
I meseleler akıl almaz seviyede başıbozukluğa terkedil

miş, kalkınma durmuş, Devlet tamiri zor yaralar al-
I m'Ş-

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Konumuz bizim Bütçe. 
I Bütçeye dön Ucuzal. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ne demek?... 
Bütçenin tümü üzerinde görüşülürken her şeyi söyle
mek mümkündür. Burada her şey söylenir. 

j FEVZİ ÖZER (Muğla) — Otur yerine deminden-
İ beri zır zır edip duruyorsun. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. J 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Millet sefaletin ve yokluğun kucağına atılmış, I 
bütün hayat felç olmuştur. Bu ahval ve şerait içeri- I 
sinde... I 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bunlar 
bostan bekçileri. 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Terbiyesizlik etme. 
Ağzından çıkanı kulağın duysun. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen müdahale etme
yin. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Vazifemiz geçmişe kıyasla bin defa daha ağır I 
ve zor duruma gelmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Böylesine kurulan bir Hükümetin başına şerik
lerine milletimize ve memleketimize bir hayır getir
meyeceğini geçen yıl bu kürsüden söyledik, bir defa 
daha tekrar ediyoruz. 

NEJAT SARLICALl (Balıkesir) — Kabak gibi 
bostansın sen. I 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen de hı
yar gibi bostansın. 

BAŞKAN — Sayın Sarîıcalı, lütfen efendim hatibi 
dinleyelim. 

Sayın Kara, lütfen efendim. 
Sayın Sarlıcalı, sizler eski parlementerlersiniz efen- I 

dim yapmayın. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Değerli arkadaşlarım. 

Bu zor, zor olduğu kadar ağır vazifemizi ifa eder
ken, Tanrıya, tarihe. Milletimize ve Devletimizin ku
rucusu Büyük Atatürk'e borçlu kalmamak için, ge- I 
çen 13 ay içinde olan bitenleri, cereyan edenleri her 
şeyi ehemmiyet derecesine göre dile getirecek, bu 
dünyada bir eşi görülmemiş bu entrika hükümetinin 
başından hesap soracağız sevgili arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından gürültüler.) i 

Bu entrikanın hazırlandığı Florya sahilindeki 
Güneş Motelden; bir oy karşılığı bir bakanlık kol
tuğu verilmesinden, bir oy karşılığında bir bakanlık 
koltuğu işgalinden, bu olayın siyasi ahlaka bağdaşma
dığından, bu olayın Anayasaya ve kanunlara uyma- I 
dığından, bu çirkin tertiple genç demokrasiye indi
rilen darbeden bahisle ömrümüzün sonuna kadar biz, 
bizden sonra da demokrasiye inananlar konuşacak. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — O sizin inhi
sarınızda. 

BAŞKAN — Sayın Artemiz, lütfen efendim. { 
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AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Değerli senatörler; 

Temelinde meşruiyet yatmayan bir kuruluşun ne 
kendisine, ne de ülkesine yarar sağladığına dünya bu
güne kadar şahit olmamıştır. Şahit olunan bir şey var
sa, o da entrika sahibinin gerçek yüzünün açıklanma-
sıdır. Bu gerçek, Ecevit'in bir yere gelebilmek için 
mevcut örf ve âdetleri, kanun ve nizamları hiçe say
makta beis görmeyen, kendi görüş ve düşüncelerini 
her şeyin üstünde tutan kişi oluşudur. Evet, Ecevit bu 
karakteriyle yıllarca devletin imkânlarını (kendi ta
biriyle) abartıp, yapılan hizmet ve eserleri yok eden, 
ustaca yarattığı demagoji ve entrikaları sürdürüp 
ana - babaların da yüreğine sığınarak kendisini iktidar 
yapmayı başardı. Bu olayı bir başarı sayan ülkenin en 
yetkili şahısları, yazarları, çizerleri, aydınlan, iş adam
ları, nice kuruluşlar ve taraftarları böylece hudutsuz 
umuda kapıldılar. Ama bugün, yıllarca samimi sesle
nişimize kulak tıkayan milyonlar Ecevit'e oy veren 
ellerinin kırılması için kendi kendilerine beddua ede
rek hüsranlarını ifade ediyorlar. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — O senin görüşün. Öy
le bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın özer, lütfen... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Yazarlar yazdıklarının, destekleyenler destekle
rinin boş ve beyhudeliğini açıklıyorlar. Evet, zaman 
yine haklı çıkardı. Çünkü biz yıllardan beri Ecevit 
ve taraftarlarının bu ülke için hayırlı bir hizmet yap
masının mümkün olmadığını her vesileyle söylemiştik. 
Geçen yıl da bu kürsüden tekrar ettik, şimdi yine 
tekrar ediyoruz. Bizim bildiğimiz muhalefet yılların
da sermayesi yalana, dolana, iftiraya daj'anan kişi ve 
kuruluşların iktidar olunca acze ve beceriksizliğe mah
kûm olacağı ve taraftarlarının ise hüsrana uğrayacağı 
bir gerçektir. Nitekim, bu görüşümüzün en yakın 
misali Ecevit Hükümetidir. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Çok yumuşak söyle
din. 

BAŞKAN — Sayın Özer, müdahale etmeyin efen
dim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Bizi üzen ne Ecevit'in beceriksizliği, ne taraftarla
rının düşmüş olduğu hüsran. Bizi üzen, bu becerik
sizliğin ve başarısızlığın ve aczin yarattığı büyük tah
ribatın milletimizin sırtına yüklenmesidir. Bu büyük 
bir şanssızlık ve bir bahtsızlıktır. Bu külfeti milletin 
sırtına yüklemeye de kimsenin hakkı yoktur. Bu hak-
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sızlığa maruz kalan masum milletin elbetteki hakkı 
aranacak ve bu Hükümetten hesap sorulacaktır. 

Geride bıraktığınız 1978 yılında, Devletimiz, mil
letimiz ve memleketimiz bu ehliyetsiz ellerde ve idare
de tek bir şey kazanmamış aksine çok şey kaybetmiş
tir. Can kaybetmiş, kan kaybetmiş; yakılmış, yıkılmış, 
soyulmuş, sürülmüş ve kıyılmış; sayısız buhranlara 
gömülmüş. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bastır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Soyulmuşu kendine sak
la Ucuzal. 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen efendim, müdaha
le etmeyin. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Kana boyanmış; üstelik tüyü bitmemiş yetimin 
rızkından kesilen 300 küsur milyar liranın üstündeki 
vergiler de bu yıl içinde har vurulup harman savru-
lurcasına israf edilmiştir. 

Bu Hükümet hem bunca olanların, hem de bun
ca milyarların hesabını vermek mecburiyetindedir. Bu 
hesaplaşma gününde Adalet Partisi olarak her zaman
ki gibi, kendisine has vakur ve ciddi tutumuyla isnat
tan, iftiradan ve demagojiden uzak kalarak aziz mil
letimizin menfaatini korumada memleketçi, milliyetçi, 
yol gösterici davranışla doğruyu, haklıyı ve inandık
larımızı söyleyeceğiz. (CHP sıralarından, «Allah, Al
lah» sesleri.) 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Cepheci. 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Hâlâ söylüyor

sunuz, hala. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Sayın senatörler, 
Bu Hükümet, geçen yılın başında, boylarından bü

yük söz ve taahhütleriyle işbaşına geldi. Gelişlerinin 
haftasına varmadan, hafızaları dumura uğrayanlar gi
bi bir davranışa saptılar. 

Asıl olan, milletin hafızası ve onun vicdanıdır, 
milletin hafızası ve aklı selimidir. Bu aklı selim ve 
vicdan, zaman içinde hafızasını kaybedeni de, yolunu 
şaşıranı da, vicdan terazisinde tartar. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Bütçeye gel, 
Bütçeye. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Islah vasfını kaybetmişse, bünyesinden silker 
atar. Hele bu kişiler ve topluluklar, milleti aldatarak o 
yere gelmişse, vay onların haline. 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Millet aklanmaz. Sen
den akıllıdır millet. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — işte siz böyle geldiniz Hükümete. Onun için 
gelişiniz gibi, gidişiniz de çok feci olacaktır. Bundan 
asla şüpheniz olmasın. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sizin gibi gitmeye
cek ama. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Gideceksiniz, bir daha da gelmemek üzere. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Siz nasıl gittiyse
niz, anlayalım. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Geçen yılın başında milleti aldatan söz ve taah
hütlerinizin bir kısmı üzerinde durarak, hafızanızın, 
sizin tabirinizle belleğinizin nasıl dumura uğradığı
nı ortaya koyacağız. 

14 Ocak 1978 günü Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünden Hükümetin Başı, her zamanki eda ve kurnaz
lığı içinde şöyle sesleniyordu: «Başarısızlıktan başa
rısızlığa uğradıkça, (ne yapalım bu Anayasa ile Dev
let yönetilmez) deyip, Anayasayı yeren hükümetler 
dönemi kapanmış. (Biz, bu Anayasa ile Devleti en iyi 
işleteceğiz) diyenlerin Hükümeti işbaşına gelmiştir.» di
yor ve bu sözler, bir kısım gruplarca da alkışlanıyor. 

Şimdi; «Devleti bu Anayasa ile en iyi şekilde işle
teceğim» diyerek, kendisinden önceki Hükümeti kö-
tüleyen 'kişinin, bir sene içinde işlettiği Devletin ne 
hale geldiğini, Milletimizin nasıl tuzağa düşürüldü
ğünü görelim : 

Aklınca, yermeye çalıştığı, beğenmediği Hükümet 
ile kendi Hükümet dönemini karşılaştırıp, insaf ve 
vicdan sahibi olanlara soralım: 

Yakın geçmişte sizin gibi Anayasayı överek Hü
kümete gelenleri görmüştük. Onların başındaki kişi, 
Anayasanın bir virgülünün dahi değişmesine taham
mül edemeyeceğini bildirmişti; ama işbaşına gelince, o 
Anayasanın Türkiye için lüks olduğunu, o Anayasa 
ile Türkiye'nin idare edilemeyeceğini itiraf ederek, 
55 maddesinin değiştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu, 
üç aylık Hükümet iken görüp, bu yolda teklif getirdi. 

Siz de dahil, Parlamento tarafından bu maddeler 
değiştirildi. 

Onların bu davranışını yadırgadığımızı sanmayı
nız. O Hükümet bu hare'keti ile iki tarihi olayı orta
ya koymuş ve tescil ettirmiştir : 

Birincisi, Adalet Partisinin Anayasadan şikayetinin 
haklı olduğunu; 

ikincisi ise, Ülke yararına anayasaların değişebi
leceği iddiamızın doğruluğunu. 
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Adalet Partisinin bir yıl önce bu kürsüden başa
rısızlığından bahseden Hükümetin Başına, şunu bir 
kerre daha hatırlatmakta haklıyız ki, bir yıl sonra 
daha da haklı yere geldik. 

Adalet Partisini başarısızlıkla itham etmek; güne
şi balçıkla sıvamaya kalkanlar kadar, İstanbul Köp
rüsünü», Keban Barajını inkâr edenler kadar gülünç 
olurlar. Hele, bu iddia ve ithamın sahibi, 1978 Tür-
kiyesinde Hükümetin Başı Ecevit olursa, bu gülünç
lük üç üssü bir neticeye ulaşır. 

Anayasaya saygılı olanlar, geri dönüp, 13 aydır 
geride bıraktığınız izinize bakar mısınız? Nerede can 
güvenliği? Var mı mal güvenliği? Ne oldu öğretim 
özgürlüğü? Nerede kaldı seyahat hürriyeti? Çalışma 
hürriyetinden ne kaldı ülkede? Memuriyet hak ve hür
riyeti can çekişiyor bugün. Devletin ülkesi ve milleti 
ile bütünlüğünden bahsetmeye diliniz dönebiliyor mu? 
Mutlu yuvalar döneminizde viraneye döndü. Devle
tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünden bahsetmeye di-
lirfiz dönebiliyor mu? Memur eşler sayenizde yuva
larından uzak, eşlerinden ayrı yerlerde görevlendiril
diler. 

Yüksek yargı organınca verilen kararların yüzde 
kaçını uyguladınız. Tarafsız olması Anayasa emri 
olan ajanslar, , TRT Kurumu emrinizde çalışıyor, 

Basın, çok saydığınız basın, çok sevdiğiniz basın 
özgürlüğü bugün, sansür altında kıvranıyor. Devlete 
karşı işlenen suçlar 13 aydır takipsiz kaldığı halde 
şahıslarınıza karşı suç işleniyor diye basın mensup
ları aleyhine binlerce dava açtınız. Yüksek yargı 
organları siyasi parti genel merkez binaları, dönemi
nizde bombalandı, bombalanmaya devam ediyor. 

Yanandan, yıkılandan, çarpışandan ülke, özlediği
niz gibi, sizin döneminizde enkaz yığınına döndü, 
Yeri geldikçe bu çirkin, alçakça tertiplerle, felaketler
le dolu, sözde Anayasaya saygılı uygulama dönemi
nizi dile getirip, bunların başarı; Adalet Partisinin 
geçmişteki Hükümet dönemlerini başarısız ve Anaya
saya karşı iddianızla karşılaştıracağız. 

Evet, milletimiz adına bugün, geçen bir yıl için 
sizin hesap verme, bizimse hesap sorma günümüzdür. 
Bu hesap kesin olacaktır. Bu hesapta bavular dolusu 
ithal edilmiş olasılıklarınızın yeri yoktur. Bu olasılık
lar, sizin defterinizi dürmüştür; bunu bilesiniz. Dö
neminizde Devleti, millet adına yönetmediniz. Esasen 
Devleti siz idare etmediniz. Devleti de, sizli de ne ya
zık ki, medyunu şükran olduğunuz dernekler idare 
etti ve halen de ediyor. Gerçekte işinize gelen de 
buydu. 

Geçen 13 ay içinde Anayasa gibi, diğer kanunları 
da uygulamadmız. Bu sebeplerle Devlette başlattığı
nız anarşi, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kars'ta, 
Ardahan'da, Elazığ'da, Gaziantep'te, Malatya'da, Si
vas'ta, Kahramanmaraş'ta, yurdun bütün sthında okul 
okul, sokak sokak, gece gündüz geziyor; hâlâ da ge
ziyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cephenin to
humu. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Meşhur, etkin ve yansız önlemlerinizle memle
keti bu hale getirdiniz. Suçlusunuz, suçlu. Bu sebeple 
hesap vereceksiniz ve biz bu hesapları soracağız. Söz
de Anayasayı benimsemiş, malum Hükümetimiz saye
sinde toplumla Parlamento, toplumla iktidarınız bir 
çizgide bulaşacak, bu bulaşmadan barış doğacaktı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söze bakın, lafa bakın, elhak öyle oldu. Oldu da 

bu çizgide buluşma nedeniyle Doğudan Batıya va
tandaş el ele, kol kola gece gündüz huzur içinde, re
fah içinde; 13 aydır barış içinde öyle mi?... 

Öyle ise tekrar soruyoruz. Neden Kars'ta, Arda
han'da, İstanbul'da, Malatya'da, Elazığ'da, Adana'da, 
Gaziantep'te, Sivas'ta, Samsun'da, İzmir'de, Trabzon' 
da, Kahramanmaraş'ta, yurdun daha nice ye
rinde gençler öldürüldü, işçiler öldürüldü? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayenizde. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Polisler, jandarmalar, öğretmenler, çocuklar 
öldürüldü. Bu Devlet için şerefli görev yapan emek
li subaylar, savcılar, hâkimler öldürüldü ve halen de 
öldürülüyor. Kahveler kurşunlandı, işyerleri tarandı, 
otobüsler durdurulup, gençler indirilip; katledildi. 
Vapurlar kaçırıldı, işyerleri, yuvalar soyuldu; büyük 
iş hanları, garajlar, okullar, Tekel depolan, hapis
haneler yakıldı. Bu alçakça olaylar önlensin diye ted
bir isteyen feryadımıza kulak tıkadınız. Getirdiğimiz 
Gensorulara ve Genel Görüşmelere baraj kurdunuz; ko
nuşturmadınız bizi. Yarattığınız bu anarşi ortamı 
içinde, tutulduğunuz fırtınadan ürkerek, Anayasa çiz
gisine çarpınca istemeye istemeye Anayasanın 124 ncü 
maddesindeki tedbire sığındınız. Bu sığınma sizi hesap 
verdirmekten kurtarmayacaktır. 

ABDULLAH VEHBİ UĞUR (Sinop) — Sen he
sabını ver; biz veririz. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bilakis, bu, sizin suçunuzun ve suçluluğunu
zun delilidir. 6 Ocak 1978 tarihinden, 1 Şubat 1979 
tarihine kadar, geçen 13 ay içinde olay sayısı 6 158, 
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ölü sayısı 1 233, yaralı sayısı 7 023, bombalı saldırı 1 
1 907, silahlı saldırı 2 006, güvenlik kuvvetlerine sal- I 
din 264, yaralı güvenlik mensubu 369, öğrenci çatış- I 
ması 1 227, soygun sayısı 504, tahrip edilen otomobil 
323'e ulaşmış. Bütün bunların hesabını vermedikçe si- I 
yasi sahnedeki yerde oturamayacaksınız, şayet otura- I 
cak haliniz kaldı ise. 

Devlet hayatında misal gösterebilir misiniz Devlet I 
hayatında sebebiyet verdiğiniz çelişkileri ortadan kal
dırdığınıza dair? Bir yıl önce bu kürsüden «Toplum- I 
sal ve siyasi hayatta bunalımlar sona erecek» demiş
tiniz. Neyi, nasıl sona erdirdiniz, öğrenmek istiyoruz. I 

ABDULLAH VEHBÎ UĞUR (Sinop) — Biz de 
hazırladığınızı bilmiyorduk. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — insaf ve vicdan sahibi herkese, malum Hükü- I 
metün Başı da dahi soruyoruz: Türkiye 13 ay önce I 
mi, yoksa 13 ay sonra geldiğiniz bu ortamdan mı I 
daha iyi?... I 

iddia ediyoruz, yukarıdan beri kısmen arza çalış- I 
tığımız olayları dile getirerek. 13 aydan beri geçen her 
günün daha kötü, on defa, yüz defa daha kötü oldu
ğunu. Varsa bir kişi çıksın, neyin iyi olduğunu söyle- I 
sin ve bir tek misal gösterdin. I 

Söyleyin Allah aşkına, bu ülkeyi size biz böyle mi I 
teslim ettik? 

SÜLEYMAN SIRRI ERG UN (Edirne) — 70 sen
te muhtaç teslim ettiniz. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Hükümetten ayrıldığımız zaman feryat değil, I 
şükretmemizi tavsiye edenler, acaba anladınız mı fer- I 
yadımızın sebebini?... 

Memleketi teslim ettiğimiz gibi muhafaza edeme- I 
yeceğinizi, her şeyi berbat edip, ülkeyi çökertip mil- I 
leti yokluğa, sefalete, işsizliğe, hürriyetleri tahribe, ne I 
varsa onu yok edeceğinizi bildiğimiz için feryat edi- I 
yorduk. I 

Bizim yüreğimizde yatan emel, aziz milletimizin I 
refahı, huzuru, emniyeti, vatanın imarı; bizim yüreği- I 
mizı yakan, sizin gibi 27 yıllık iktidar hırsı değildi I 
de onun için feryat ediyorduk. - I 

Bugün, ülkede ne lafınızdan, ne taahhütlerinizden, I 
ne «Ak Günülerinizden, ne de güvercinlerinizden or- I 
tada dolaşan tek bir şey yok. Bugün ülkede, malum I 
ve herkesçe ittifakla kabul edilen buhranlar var, buh- I 
ranların sebebi ve yaratıcısı siz varsınız. Bu başarı ile I 
övünün övünebildiğiniz kadar. I 

Şimdi milletimiz, «Sizi de size katılanları da, ya- I 
ni çıkar çağrısına ses vermeyen, kaba kuvvete boyun J 
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eğmeyen, kurt sesine değil, insan sesine kulak veren
leri değerlendiriyor.» Bu sözlerin sahibi bildiğiniz 
gibi Hükümetin başıdır. Milletimizin çoğunluğu on
lara onur verecek yönde değil, haberiniz ola. 

Dediğiniz gibi, insan sesine kulak verselerdi, 13 
aydan beri bunca ölenlerin, yaralananların, işkence 
görenlerin, anaların, babaların feryadını duyar, onla
rın acısını, ıstırabını dindirebilmek için Hükümeti 
koltuktan ibaret saymayıp, o koltukları terk ederler
di. Etmediklerine göre, sizin görüşünüzle size şimdi 
biz sesleniyoruz, hem de haklı olarak. Çıkar çevre
lerinin, çıkar zirvelerini tutanların, çıkar çağrısına ku
lak vermişlerdir. 

Şimdi tekrar Ecevit'e sesleniyoruz. Size kim dedi 
«Ehliyetsizliğinizi, acz ve beceriksizliğinizi ispat için 
acele ediniz» diye? 

Değerli senatörler; 
Bu Hükümet ülkeyi buhranlara sürükledi, ki bu

gün ülkenin 13 ilinde istese de istemese de sıkıyöne
timi yürürlüğe koymuştur. Bu karar, bu isteği getiren 
Hükümetin iflası olduğunu karar günü arz etmiştik. 
Şimdi yine tekrarlıyoruz. Bu Hükümet hem haliyle 
hem de muhalefetteki iddiası ve fetvası gibi «Bir ki
şinin ölümüyle hükümetlerin istifası şarttı» muvace
hesinde, 1233 defa müstafi hale gelmiştir. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Kapan 
da kaçan mı?.. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — 1233 defa müstafi hale düşen, inatla direnişi 
sonunda sıkıyönetime giderek iflas eden bir toplulu
ğun istifa etmesi için daha neyi ve kaç kişinin öldü
rülmesini beklediğini öğrenmeye esasen ihtiyaç kal
mamıştır. Çünkü, koltuk sesine çıkar zirvesinin sesine 
değil, anaların - babaların ıstırap ve feryadına kulak 
verdikleri iddialarını hatırlatıyor, kendilerini mertçe 
bir defa daha istifaya davet ediyoruz; 1234 olsun. 
Bu davet bizim için şerefli bir görev; istifa etmeyen
ler için zilletin ve ihtirasın ifadesi olur. 

Barışı sağlamak için Anayasayı rehber edeceğini, 
kanunlara saygı göstereceğini, işe başladığından gü
venoyu almak için savunanların, bakın sokağa saldı
ğı anarşiyi yalnız bırakmamak için, Devlette de baş
latmayı elhak ihmal etmedi. 

Önce, barışa Anadolu Ajansım işgalle başlatıp; sı
ra ile Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğüne, ora
dan Devletin itibar müessesesi olan Merkez Bankası
na.. O da kâfi gelmemiş olacak ki, Standartlar Ensti
tüsü ve Devlet istatistik Enstitüsüne kadar işgallere de
vam; bugün de sendikalara ve Şoförler Derneğine va
rıncaya kadar işgale devam. 
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Barış sözü altında kanunlar, itibarlar ve müessese
ler tahrip edildi. Bu davranışlar barış için değil, Cum
huriyet Halk Partili taraftarların arzusunu tatmin için 
barış yerine bağıştı, ganimetti. 

Bağışlanan kimin malı?.. Kimin tarafından barış 
bahanesiyle bağışlanıyor?.. Hem de ehliyet, liyakat, 
müktesebat ve hakların tahribi pahasına... Barış sade
ce burada mı başlayacak?.. Daha nice yerler için bu 
terane uygulanacak?.. Tabii vilayetlerin valilikleri, 
emniyet müdürlükleri, milli eğitim müdürlükleri; ilk, 
orta, lise, lise dengi yüksekokullar yöneticileri, işçi
ler, müstahdemler ve şoförlere varıncaya kadar insaf
sız, merhametsiz bir tutum ve davranışla kış demeden, 
kar demeden, yollar açık mı kapalı mı demeden bir 
davranışla memleketin, milletin evlâtları, bir hallacın 
pamuk attığı gibi; Ankara merkezinden en ücra va
tan köşesine kadar bigünah; kanunların teminatı al
tında bulunan Devletin memur ve müstahdemleri ba
rış adına, bağışlar adına sürgün edildi. 

Kooperatiflerin yetkili organlarınca seçimle gelen 
yöneticilerinin tümü, ölüsü ve dirisinin müddetleri bit
meden ve yeni bir seçime gidilmeden görevlerinden 
azledildiler. Boşalan yerler taraftarlara bağışlandı. 
Bağışlayan kim?.. Bağışlanan kim?.. Biliyor musunuz 
neler kimlere bağışlandı, peşkeş çekildi?.. 

Değerli senatörler; 
Vicdanlarınıza sığınarak sesleniyoruz; böylesine 

sürgünler ve aziller ne Cumhuriyet tarihinde, ne daha 
önceki devirlerde ne görülmüş ne de uygulanmıştır. 

Eşler birbirinden ayrı yerlere sürülüp yuvalar da
ğıtılıyor, işçiler doğudan batıya, batıdan doğuya 
sürülüyor. Okullarda idareci öğretmenler, öğrenciler 
de başka ellerdeki okullara sürülüyor. Yuvasından, 
anasından, babasından binlerce kilometre uzak illere. 
Kendi ailesini geçindirmede şaşkına dönen baba, sür
gün edilen öğrenci evladı için yeni bir masrafa katla
nabilecek mi? Soran yok, anlayan yok, anlatanı din
leyen yok. Fiilen evliliklere, fiilen aile bozulmasına 
yol açanların bu davranışı hep barış uğruna mı? Ki
mi inandırabilirsiniz? Bu nasıl barış anlayışı? Bu na
sıl Devlet anlayışı? Bu tutum ve davranışın altında ya
tan gerçek, merhametten yoksun yüreklerde yatan 
kin ve intikamdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devletin, iktidar ve hükümetlerin ömrü, sahip ol

duğu adalet ve merhamet kadar uzar. Kin, intikam 
ve merhametsizliğin bir araya gelerek kendilerini uy
gulattıkları devletlerin ömrünü bitirmek için kanser 
gibi bu güçleri yiyip bitirdikleri nice devletlere ve ik-
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tidarlara, dünyamızın yeminsiz ve âdil şahidi tarihtir. 
Bunun son misali de bütçesini görüştüğümüz Hükü
mettir. 

Î7 Ocak 1978 günü bu Hükümetin Başı, size bu 
kürsüden şöyle sesleniyordu: «Sayın Baykara ve Sa
yın Prof. Safa Reisoğlu bizim için çok uyarıcı değeri 
olan konuşmalarında, Hükümet Programında diyalo
ga neden yer vermemiş olmamızı haklı olarak eleştir
diler. Bu, herhangi niyet eksikliğinden değildir. Belki 
bunu çok açıkça defalarca ifade ettiğimiz için ayrıca 
programda yer almamıştır, ama kendilerinin de biz
den güven ile bekledikleri gibi, bu diyalogu gerçek
leştirmek için ve sürdürmek için üzerimize düşen her 
şeyi çareyi yapacağımızdan emin olmalarını dilerim.» 
diye her iki sayın üyeye teminat veriyor ve ilâve edi
yor; «Herhalde bizden, bu Hükümet üyelerinden da
ha önceki dönemlerde olduğu gibi (kavga) sözünü 
duymayacaktır. Kimse (Cephe) sözünü duymayacak
tır. Ancak (Barış) çağrdarı, (Birlik) çağrıları duya
caktır.» diye teminat veren sözlerini müşahhas hale 
getirmeye çalışıyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bu sözleri o gün ciddiye almamıştık, ama tah

minimiz odur ki, isimlerine hitaben yapılan bu taah
hüdün muhatabı her iki sayın üye, o gün büyük ümit
lere kapılmış, böyle bir teminatı almanın geçen za
man içinde, bu sözün sahibinden ve partisinin kendi
sinden sonra gelen yetkili arkadaşları gelen lafları, 
tutum ve davranışları görüp duydukça, iyi niyetleri
nin mahsulü ümit ve huzuru kaybederek, bizim bu
lunduğumuz yere gelmişlerdir. 

Hükümetin Başı ve yetkili olan kişinin, muhale
fetle, Anamuhalefet Partisi ile sürdürdükleri diyalo
gun asü niyetlerine ve kişiliklerine ne kadar güzel ya
kıştığını, hem her iki sayın üye, hem de Anamuhale
fet Partisinin milyonlarca üyesi ibret ve nefretle gö
rüp duruyorlar. 

Bu kişiler, yani «kavga»'dan uzak, «barış» ve 
«birlik» çağrılarının sahipleri; ülkeye getirdikleri bu 
keşmekeş ortamda acizliklerini, beceriksizliklerini, 
akılsızlıklarını mertçe itiraf yerine, kavgadan da öte
ye, (çünkü kavga mert insanların işidir) kendi kişilik
lerine yakışan bir tavır içinde, kendi kendilerini sıkış
tırdıkları köşeden, sütten çıkmış kaşık vari bir eda 
içinde, ellerine geçirdikleri radyo ve televizyonla söz-* 
de Adalet Partisini ve onun Sayın Liderini milletin 
gözünden ve gönlünden düşürme ve kendilerini, gide
rek battıkları bataktan kurtarma çirkinliğine yönel
mişlerdir. 
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Bu sözde barış ve birlik sahibi kişiler, şunu bilme
lidirler ki, yıllardır çiğnedikleri o sakız çürüdü. Bu 
kokuya uyan ağızlardan çıkan sözler de o derece de
ğer taşımamaktadır. Size düşen görev kokuşmuş söz
leri söylemek değil. Hükümetsiniz, Devletin bütün ar
şivleri elinizde, varsa deliliniz toplayın verin mahke
meye, yoksa kapatın ağızınızı da kulaklarınızı açın 
ve hakkınızda vatan sathında sürüp giden seslere ve 
sözlere biraz kulak verin. Gazete sütunlarına akse
den suiistimalleri, rüşvetleri, irtikâpları, gasıp ve ka
çakçıları, vurguncuları duyun, bunları takip edin. Var
sa etkin önleminiz bunları durdurun. Milletin sizden 
beklediği yürekli davranış budur. Bunu yaparsanız 
ülkeye barış gelir, birlik gelir. Eminiz ki, hem sayın 
iki Kontenjan Senatörü arkadaşımız hem de millet 
size itibar gösterir, itibarın yolu buradan geçer. Mu
halefetle diyalog kurmak için ne dövize ihtiyaç var, 
ne de Wan Couver'e kadar yorulmaya. 

İnsanlığa ihtiyaç var, ahlaka ihtiyaç var, fazilete, 
şerefe ihtiyaç var. 

Sayın senatörler; 
Geçen yıl 12 Ocak günü bu kürsüden Hükümetin 

Başı sizlere şöyle sesleniyordu: «Son zamanlarda An
kara'da çöpçüler her gün sokaklardan sayısız ölü kuş
lar topluyor. Hava kirliliğinden ölen kuşlar ve o kuş
ları zehirleyen havayı hepiniz teneffüs ediyorsunuz.» 

O kirli hava hâlâ Ankara'yı terketmedi. O zehirli 
hava Ankaralıyı ve Ankara kuşlarını zehirliyor. Kuş
lar ölüyor. Bu dönemde ne ölen kuşlar, ne de Anka
ra'nın çöpleri toplanıyor. Ankara günlerce, aylarca 
toplanmayan çöpler nedeniyle 14 aydır baştan başa 
çöplüğe dönmüş, kokudan geçilmez hale gelmiş. Bü
tün yaz milyarlarca karasinek ve sivrisineğin istilası
na uğramış. 

Bu dönemde ölü kuşlar yerine şehir sokakların
dan insan ölüsü toplanıyor. Hem de kolları ve baş
ları kesilmiş olarak. 

Şimdi, bir başka sorumuz daha var. Anayasaya 
saygılı olduğunu söyleyen Hükümetin başına, bu nasıl 
saygı ki, bunca olan, biten ve ölen, yanan, yıkılan
ların azgınlaştığı ve Devleti topyekûn yoketme ey
lemlerine rağmen, Anayasanın 136 ncı maddesini ha
rekete geçirmemekte İsrarlısın, neden Anayasadan ya
na değilsin de, Anayasaya karşı çıkanlardansın? 

Bu aziz ve sabırlı millet her türlü kusurunuzu af
fetse de, Anayasanın 136 ncı maddesine göre kurul
ması şart olan Devlet Güvenlik Mahkemelerini ku
rup, işletmediğiniz için, yakanızı bırakmayacaktır. O 
zaman sizi, Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı 
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olan yandaşlarınız da kurtaramayacaktır. Bunun he
sabı er geç sorulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tekrar ediyoruz; Hükümet çok geç kalmış sıkı

yönetim tedbirini getirdiği gibi, istese de istemese de 
Anayasanın 136 ncı maddesinin uygulanması için, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun tasarısını kı
sa zamanda getirecektir. Devletin kurtuluşu başta bu 
tedbire bağlıdır. Kendilerinin uygulamaya ömrü yet
meyecek; ama gelen hükümetler bu kanunu seve seve 
uygulayacaktır. Çünkü Anayasa emridir. 

13 aydır, hiç bir meseleyi düzeltmeye gücü yetme
yen ve her şeyi karma karışık hale getiren bu Hükü
metin Başı, sütten çıkmış kaşık gibi görüyor kendisini 
hâlâ. 

Bunca olan bitenin mesuliyetini muhalefete yükle
mek için, şifa bulmayan huyuyla dönüp, falan derne
ğin kongresine buket gönderdiniz, filan dernekten 
kongrenize çiçek gönderildi diye, aczine basamak arı
yor. Bu hareketler anarşiye mesnet ise, size soruyo
ruz : 

Yıllarca DİSK'in bütün grev yerlerine gönderdi
ğiniz çelenkler, mesajlar, grevleri desteklemek için 
topladığınız paralar, yaptığınız çeşitli yardımlar, grev 
gözcülerine ait elbiseleri giyerek greve iştirak eden 
Parlamenterlerinizin hareketi ne için yapıldı? Demek-
ki. amacınız kötü idi. 

Bahar Bayramlarında, Taksim meydanındaki ko
münist faaliyetlere neden iştirak ettiniz? iki buket çi
çekten mana çıkaranlara, yersiz, mesnetsiz suçlama
larda bulunanlara söylenecek söz şudur; bu suçlama
larınız sizi suçluluktan kurtaramayacak, daha da çık
mazlara saplayacaktır. 

Hükümet etmede, vehimlerin yeri yoktur. Hükü
metler ülkeyi kanunlarla idare eder. Kanunsuz hare
ketleri delilleriyle tespit eder ve yetkili mahkemelere 
meseleleri intikal ettirir. Hükümetler itham etme, if
tira etme, konuları istediği gibi değerlendirme ve oya
lama yeri değildir. Bu ülkede Anayasa var, kanunlar 
var; Hükümet ise bunlara hem kendisi uymaya ve 
hem de bunları uygulamaya mecburdur. 

Bu ülkede ne Ecevit, ne de başka bir kimse ka
nunların üstünde kendisine yer aramasın. Çünkü, böy
le bir yer ve makam mevcut değildir. Sözde Dünya 
Başbakanlığı ve Kıbrıs fatihliği de böyle bir imkân 
sağlamaz kendisine. Kendi başını bağlayamayanın, 
gelin başı yaptığı görülmemiştir değerli arkadaşlar. 

13 aydan bu yana ülkeyi ne hale getirdiniz. Bakar 
mısınız, Parlamentoda konuşma hakkı kısıtlı, konu-
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şulamaz. Gazeteler sansür altında, baskı altında; ger
çekler yazılamaz. Okullar, üniversiteler kapanır, ay
da bir gün açılmaz, okunamaz. Emniyet kalmamış, 
gece sokaklara çıkılamaz. Öldürülenlerin, yakılanla
rın, yıkılanların, soygunların failleri yakalanamaz, 
arasıra yakalansa hapishanelerde tutulamaz. Bu ülke
de yakıt yok, yakacak yok, giyecek yok, yiyecek yok, 
musluklarda su yok, düğmelerin arkasında elektrik 
yok, iş yok, işyeri yok. Bu ülkede olan şey, sadece 
yok, yok, yok... Neden yok? Bu işleri yoluna koya
cak gönül yok, kafa yok. Sol idarecilerin ülkeye çiz
diği kader bu. Bakın dünyaya, solun iktidar olduğu 
memleketlere; orada doğan, orada yaşayan insanlar 
mutsuz. Orada topraklar bakımsız, oradaki canlılar 
da perişan. Orada da herkes dünyaya geldiğine piş
man. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsülerden söylenen sözler, okunan Hükümet 

programlan, söyleyen ve okuyanın şeref teminatını 
taşır. Nerede bu sözlerin sahibi0 Nerede Anayasaya 
saygılılar? 

Bırakalım başka konuları; bu sözlerin sahibi ma
lûm Hükümet, Anayasanın ne 11! ne 121, ne de 136 
ncı maddesini işletmedi. 

13 ay «Yansız etkin önlem alacağız» cümlesiyle 
hem kendi ömrünü, hem de grup sözcülerinin ömrü
nü bitirdi. 

7 Şubat 1978 günü bu kürsüden CHP Sözcüsü 
şöyle konuşuyordu: 

«Çarpık kapitalist düzen bizi bugün içinde bulun
duğumuz noktaya getirmiştir. Türk Halkının bedeni
ne hiçbir zaman uymayan bir elbise giydirilmek isten
miştir. Bu dar kalıplı elbisenin sıkıntılı halinden kur
tulmak için köylü, işçi, esnaf, sanatkâr, dar ve değiş
mez gelirli çalışan toplum kesimi ile bu elbiseyi zor
la kabul ettirmek isteyen vurguncu, karaborsacı, istif-
çi sermayenin egemen uğraşısı buhranlı, karanlık ve 
zor dönemlere getirmiştir bizi.» diyor. 

Ne zaman? Geçen sene bugün. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru. Yi

ne öyle konuşacağım. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Bu Sayın Sözcü, bugün Hükümetinin ülkeyi bu 
hale getiren sistemim açıklarsa, bizi bahtiyar edecek
tir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Açıklaya
cağım, meraklanma. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam 
la) — Türkiye'de hangi düzeni uygulayarak 13 ayda, 

13 ay öncesine nazaran, yüz defa daha kötü, buhran
lı, karanlık ve zor hale getirmiştir? 

Bu Sayın Sözcüden bir şeyi daha açıklamasını bek-~ 
liyoruz: 

O dar elbiseyi giydirmek isteyen vurguncu, kara
borsacı, istifçi sermaye ile egemen olmak isteyenler
den, 13 aylık iktidar dönemlerinde kaç tanesini yaka
layıp, yetkili ellere teslim ettirdiler? Yakalamadılarsa, 
neden yakalamadılar? Açıklamaya davet ediyoruz. 

ABDULLAH VEHBİ UĞUR (Sinop) — Düzeni 
öyle kurmuşsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Konuşaca
ğım, cevabını vereceğim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Çünkü, ülke düne nazaran daha karanlık, da
ha buhranlı; karanlığın, buhranın yüz defa daha art
mış olması; aynı mantığa göre karaborsanın, vurgun
cunun ve istifçi sermayenin egemen olma uğraşısı da. 
o nispette artmış demektir. 

Neden meydanı bunlara açık tuttunuz?.. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü konuşmasında de
vamla, sokaklarda cinayet şebekelerinin kol gezdiğin
den, partizan amaçla devletin parsellendiğinden, asa
yişin ve can güvenliğinin kalmadığından şikâyetçi olu
yor o gün. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yine öyle 
konuşuyoruz. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bu şikâyetlerin sahibi sayın sözcü; 13 aydan 
beri devam ede ede doruğuna gelen anarşi, tümden 
parsellenen devlet ve eseri kalmayan can güvenliği, 
hesabını yapamayıp yakalayamadığınız ülkede kol ge
zen cinayet şebekeleri karşısında, bizden hesap soran 
diliniz neden konuşmuyor?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Açıklaya
cağım meraklanma. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Varsa insafın şimdi konuş. Hem de gürül gürül 
konuş. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Hep 
patlamasana sen. Sıran geldiği zaman konuşursun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Terbiyeli 
ol. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz grup başkanı
sınız efendim. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sen 
patlamasana. 

42 — 



C. Senatosu B : 32 2 . 2 . 1979 O : 2 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen niye 
terbiyesizlik ediyorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, müdahale etmeyin 
(AP sıralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sabahtan 
beri yapılanlar zulüm yani. (AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen efendim. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Siz de müdahale etmeyin efendim. 
MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Hep 

senden çıkıyor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Soru soru

yor, cevap veriyorum. Sana ne oluyor?.. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Pusulasını şaşıran Hükümetine karşı yürekliy-
sen, mertsen biz de, seçmenin de bunu senden bekli
yoruz. 

Sayın Sözcü konuşmasına devamla şöyle diyor: 
«Hükümetin ilk görevi...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Allah, Al
lah... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

dinlemiyor ki. 
BAŞKAN — Efendim, elbette eleştirecek görüş

lerinizi, müsaade buyurun. Cevap vereceksiniz efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devlet olup 
olmama bir görüşün doğruluğunu.. 

BAŞKAN — Ama cevap vereceksiniz. Yapmayın 
efendim. Siz grup başkanısınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama kaba 
konuşuyor efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim, dikkat buyurun. (AP 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Hacı
yatmaz gibi yerinde duramıyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Sayın Sözcü konuşmasına devamla şöyle diyor: 
«Hükümetin ilk görevi, çarpık, çıkarcı, batakçı zihni
yetle yönetilen Devletimizi yeniden kurmak. Genel 
asayişi düzeltmek, anarşiyi önlemek, ideolojik sapma
larla sonsuz tahribata uğramış milli eğitimi düzene 
sokmak, bir taraftan da yıkılmaya yüz tutmuş ekono
miyi onarmaktır. 

Bunların güncel ve acil olmadığını, aklı başında 
olan bir tek fert iddia edemez..» 

Sayın Sözcüye sesleniyoruz: Elhak!.. Devleti yeni
den kurdunuz; kurduğunuz yeni devleti yukarıda da 
arz ettiğimiz gibi, DER'lere teslim etmekle kurdunuz. 
Anarşiyi nasıl önlediğiniz ortada. Bu başarınız nede
niyle sıkıyönetim göreve geldi. Milli eğitimi ideolo
jik sapmadan kurtarıp, TÖB - DER'e teslimle başarı
nızı tescil ettiniz. Sayenizde yıkılmaya yüz tutan eko
nomi, onarma yolundaki tutum ve başarınızı acele 
etmezseniz biraz sonra arza çalışıp, ortaya koyaca
ğız. 

Sayın Sözcü, konuşmasında devamla, tam bugünü 
tarif edercesine şöyle diyor: «Hür demokratik parla
menter rejimlerde başarı gösteremeyen, ulusunu iyi 
yönetemeyen kişi ve kurumlar, demokrasinin kendisi
ne özgü kuralı ile, makamlarından ayrılırlar. 

Bir kişi veya organ, hem başarısız olacak, başında 
bulunduğu toplumu tehlikenin kucağına atacak, hem 
de yerini korumakta direnecek. Bunun adı demokra
si değildir. Bunun adı diktadır» diyor. 

Sayın Sözcü!. Bir yıl önce ortaya koyduğunuz bu 
prensibe uyarak size sesleniyoruz: 

Başarı gösteremediniz. Milleti iyi yönetemediniz. 
Başarısızlığınızın, idaresizliğinizin bütün delilleri, bü
tün çıplaklığıyla ortada. Başta Sayın Cumhurbaşkanı
mız ve Yüce Senatonun sayın üyeleri olmak üzere, 
bütün millet, aczinizin, beceriksizliğinizin şahidi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İadeyi ibaret.. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen.. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Siz de dahil olmak üzere ülkenin bu bataklık* 
tan kurtarılması için bütün taraftarlarınız Adalet Par
tisinden size yardımcı olmamızı istiyorlar. Hem başa
rısız olacaksınız, hem başında bulunduğunuz toplu
mu, beğenmediğiniz dönemimizden 10 defa daha bü
yük sıkıntı ve tehlikenin kucağına atacaksınız, sonra 
dönüp «Memleketi bu hale getirdik bize yardım edin. 
Bu badireden kurtulalım» demeye ne hakkınız var?.* 
Direnmeye ne hakkınız var?.. Çekiliniz. 

SADETTİN DEM İR AYAK (Aydın) — Alıp da 
kaçan mı?... 

BAŞKAN — Sayın Demirayak... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Çekilmezseniz, sizi sözünüze ve koyduğunuz 
prensibe dayanarak diktatörlükle itham ediyorum ve 
cevabını bekliyorum.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu laf yakışmıyor.. 
BAŞKAN — Sayın Köker, siz bugün biraz fazla 

müdahale ediyorsunuz. Lütfen efendim. 

— 43 — 



C. Senatosu B : 32 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, söy
lenen lafı duymuyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum. İzin verin, 
itimat buyurun efendim, lütfen. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — «Alıp da kaçar mı
sın?» diyor efendim. 

BAŞKAN — Tanıyorum efendim, biliyorum. Ben 
müdahale ediyorum Sayın Köker, lütfen efendim. 
Tecrübeli parlamentersiniz. Biliyorum, ben de biliyo
rum.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Neyi kaçırryorsun?.. 
Ayıp be. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Bu malum Hükümeti kendi programı ve kendi söz
leriyle yüz yüze getirmeye devam edecek, ayrıca bu 
fakir milletin geçen bir yıl içinde har vurup harman 
gibi savrulan 300 milyarın üstündeki parasının nasıl 
heder edildiğinin de hesabını soracağız. Ülkeyi siyasi 
yönden bataklığa saplayan bu Hükümet, yarattıkları 
ekonomik buhranların da tadadını, yaparak bu cüce 
boylu iktidarın 1979 yılı için 400 milyarın üzerindeki 
bütçe imkânının verilmesinin ülkeye ihanet olacağını 
da gerçek sebepleriyle açıklayacağız. 

Günleri kör, gelecekleri sağır bu insafsız solcu tat
bikatın asıl amaçlarını ortaya koyacağız. Böylece 
umut tacirlerinin ülkeyi nasıl iflâs ettirdiklerini hem 
kendilerine, hem taraftarlarına, hem de burnunun 
ucunu göremeyen sempatizanlarına göstereceğiz. Bu 
büyük ülkenin bu büyük ve aziz milletin idaresi için 
göreve talip olanların her yönünü ortaya koyup mem
leketin başına gelen felâketin ciddiyetini tescil edece
ğiz. Sonra, düzen sevdalılarının boş hayallerle ömür 
çürütmemelerini, hayalperestlerle bu güzel ülkenin 
idare edilemeyeceği gerçeğini ortaya koyacağız. Ay
rıca, göreve talip olanların boyundan büyük işlere ka
rışmamasını, hele «Enkaz» gibi, «Savurganlık» gibi, 
ilk defa Leningrat'ta 62 yıl önce söylenen sözlerin bu 
ülkede dile getirilmesinin sahiplerini mahcup edeceği
ni, bu sözleri bir matah gibi kullananların yanlış yol-
da yürüdüklerini de hatırlatacağız.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ucuzal Rusya'ya gitti, 
çok şey öğrendi. 

BAŞKAN — Siayrn Özer, lütfen efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Hürriyet şarkısı söyleyerek yola çıkanların hür
riyetleri yok ettikleri gibi, şimdi de «Ekonomiyi sa-
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vurganlıktan kurtaracağız» diyenlerin ekonomiyi ber
bat ettâMeriini yüzlerine vuracağız. Siyasi hayatınız
da sağladığınız sözde barışlar gibi, ekonomide de sağ
ladığınız (Kendi tabirlerinizle) olasılıkları ve aşama
ları bütün boyutlarıyla simgeleyeceğiz. Umarız ki, 
müddetin imkânı içinde çizeceğimiz tabloda boyunu
zun ölçüsünü görür de bir daha elinize ve ehliyetini
ze yakışmayan bu işten uzaklaşırsınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
7 Şubat 1978 günü Maliye Bakanı bu kürsüden 

şöyle sesleniyor: «Bu Hükümet, öteki alanlarda oldu
ğu gibi ekonomik ve mali alanlarda da ağır bir miras 
üslenmiş bulunuyor.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maliye Bakanının bir yıl önce üslendiği ağır mi

ras ile bir yıl sonra bıraktığı terekeyi görelim... 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sen, nereye kaç 

para borçlusun, onu say. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Hiç şüphesiz, şampiyon Maliye Bakam enflas
yonu süratlendirmede, pahalılığı artırmada, emisyo
nu sürdürmede, ödemeler dengesini bozmada, ülke 
ülke dolaşıp mevcut dövizleri bitirmede, kıtlık yarat
mada, yatırımları durdurmada, taahhütleri tasfiye et
mede, yüzbinlerce kadro vermede, alacakları, ücret
leri, tazminatları ödememede, özel sektörün gücünü 
törpülemede, başarısızlıkta, becerisizlikle, uyumsuz
lukta, yozlaştırmada, olasılıkta, umutta; velhasıl yap
ması gerekeni yapmamakta, yapmaması gerekeni yap
makta Maliye Bakanı yapmış ve şampiyon olmuştur. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Terekede 13,5 milyar 
borç var. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sadece Maliye Bakanı mı? Elbette bu Hükü
met Maliye Bakanından geri kalmayacak. Şu anda 
ülkeye beraberce bakalım. Bölmeye, parçalamaya, da
ğıtmaya, kötülemeye, iftiraya özen göstermede ünlü 
muhalefet olanlar, iktidarla muhalef arasındaki önem
li farkı göremeyenler, iktidar olunca hem kendi, hem 
de milletin başını nasıl derde soktular. 

Ses geliyor değerli arkadaşlarım; 
Vatan sathında ses geliyor. Yolda kalan vasıtalar

dan, vasıtaların içinde kalan vatandaştan. Beklerken 
çürüyen mahsulden, ilaç bulamayan hastadan, ücreti
ni, tazminatını alamayan işçiden, memurdan; alın te
rinin karşılığını alamayan köylüden, sigarasını bula
mayan tiryakiden, kapanan okullardan, fakültelerden, 
okutulmayan gençlerden, iflâs eden esnaftan, tüccar
dan, tasfiyeye uğrayan şirketlerden, işten atılan me-



C. Senatosu B : 32 2 . 2 . 1979 O : 2 

murdan, işçiden, geçim sıkıntılarından bozulan yuva
lardan, yaptığı işin karşılığım alamayan müteahhit
ten, yavrusuna gereken gıdayı bulamayan babadan, 
kapanan işyerinden, çarpışan trenlerden, lastik, parça 
bulamayan traktörden, gübresiz ekilen topraktan, yem-
siz kalan hayvandan, yiyecek yağ bulamayan milyon
lardan, yakacak bulamayan, soğukta kalan bölgeler
den, sabun bulamayan, deterjan bulamayan, sıcak su 
bulamayıp 25 sene sonra bitlenenlerden ses geliyor, 
feryatlar yükseliyor. 

Maliye Bakanından soruyoruz. Yüklendiğin ağır 
mirasta bu feryatlar var mıydı? Anladın mı yarattığın 
terökenin vahametini? Ama bu iş, yumurta fiyatını 
bilmemeye benzemez. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin ekonomik sahasını tam bir bataklığa 

döndüren Maliye Bakanı, geçen sene 7 Şubat günü, 
bütçesini takdim ederken başarısızlığına peşinen ma
zeret arayan bir davranışla teslim aldığı mirası be
ğenmeyerek, mali politika hedefinin enflasyon hızını 
yavaşlatması olduğunu söylüyor ve bunu taahhüt edi
yordu. Bir yıl sonra gelinen yerde, enflasyon hızının 
yavaşlatılması veya aynen muhafazası sağlanmayıp, 
hız iki mislini aşmıştır. Anlaşılan Maliye Bakanı mali 
politika aracının fren pedalı diye gaz pedalına ayak 
'koymuş. Demek ki, ehliyeti bu kadar. 

Maliye Bakanı aynı gün üretim ve yatırım alanın
da duraklama olduğunu iddia ile şöyle diyor: 

«Hükümetimiz, bu bunalım ortamına egemen olan 
kararsızlığın ve belirsizliğin yerine, süratle kuracağı 
bir güven ortamı içinde yatırım ve üretim faaliyetle
rinin gelişmesine özen gösterecektir.» 

Maliye Bakanı ve Hükümeti gelin görün ki, cüce 
boylanyla bir ortam yaratarak yatırım ve üretimi ge
liştirme yerine geliştirmemeyi tercih edip, kalkınma 
hızını sıfırda tutmayı, ehliyetlerine daha uygun bul- • 
muşlar. Tabii kendilerine yakışan da budur ve ma
zurdurlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunca buhranlara sebep olan bir iktidardan kal

kınma beklemek abes olmaz mı? Abesle iştigali ken
disine görev yapanlardan normali beklemek esasen 
normal olmaz; çünkü başarı nabzı sıfır gösteren 
yerde canlı yerini cansızlığa terketmiş demektir. O 
halde ömrü bitmiştir. Gelin görün ki; bu ömrü biten 
topluluk içişlerindeki başarısızlığını kendisinden önce
ki hükümete, dışişlerindeki başarı sizliğini da Batıdaki 
umacılara yükler; kendisine gelince gökten zembille 
inmiştir. Bu zembille gelenler, kamu gelirlerini sağ

lıklı kaynaklardan ve adaletli bir biçimde artırarak, 
öte yandan «Her türlü savurganlığı önleme kararın
da olduğunu» söylüyor. 

Kamu gelirlerini sağlıklı kaynaklara bağlamak 
için bu ülkedeki uçan kuştan, dağdaki keçiden, ova
daki danadan, kümesteki tavuktan; şehirdeki simitçi
den ve şoförden vergi almak üzere getirdiği vergiler 
paketini... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ve bunların doğrulu
ğuna sen de inanıyorsun Ucuzal. Yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen efendim; lütfen 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hem de baş
tan sona kadar yalan. Doğruiuşu sen nerede arıyor
sun?.. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — 28 Şubat 1978'den beri açamadı 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yalana de
vam. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler ve soygunlar 
vasıtasını, paketini millete yutturmak için, Devletin 
içindeki ve dışındaki yandaşlarını seferber etti. 11 ay
dır bu adaletten eser bulunmayan ucubenin suratında-
ki perdeyi kaldırmaya güç bulamadı da, şimdi aynı 
şeyi başka adla getirmiş bulunuyor. 

Savurganlığı önleme tuzaklarına gelince: 
Ne hazin ki, geçmişi özleten bir yarışla Devlet 

bütçesini delik deşik ettiler; 300 küsur milyar liralık 
bütçeden ortada ciddi bir eser yok. Olan, 50 milyarı 
aşan bir bütçe açığı. 

Başlanmış yatırımlar yarıda kalmış, başlanması 
gereken tek yatırıma temel atılmamış; tüten bacalar 
sönmüş. Eser ve hizmete gelince bir elin beş parmak 
sayısınca dahi yok. 

Bir 10 kilometrelik köye ulaşım projesi. 
İki, iki adet köy-kent. 
Üç, 50 tarlanın taşı toplanmış. 
Dört, 50 tarla patlıcan budanmış. (AP sıraların

dan gülüşmeler) 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Acem'i de 

geçtin be. Acem atmasyonu. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Dinleye
lim. 

AP GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — 1978 yılında iktidar olanların hizmet abidesi 
bu değerli arkadaşlarım. 

Bu yılı yaşayanlar ve gelecekte bu tarihimizi oku
yanlar hiç şüphesiz sizinle iftihar edecektir. 
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Nerede bu milletten tahsil ettiğniz 300 küsur mil
yar lira, laf ebeleri?.. Savurganlık çığlığı atarak or
talığı yok yere toz duman edenler. Bu kürsüden Türk 
Milleti adına, bu milletin temsilcileri olarak 300 kü
sur milyar liranın hesabını istiyoruz. 300 küsur mil
yar liraya karşı eser istiyoruz eser. laf değil.. Sahibi 
tarafından kullanılmayan oyların kullanılmasıyla çı
kardığınız Yetki Kanunu dahi cüce gücünüze güç sağ
lamadı; kaderiniz bu. El attığınız dallar hep elinizde 
kaldı. Neden şimdi öten dilleriniz ötmez oldu?.. Bu 
halinizle neden iktidar yoluna çıktınız?.. Bunca mü
şavir kadronuza rağmen ne sağlıklı kaynak, ne ada
let, ne de savurganlık edebiyatıyla ülkeye bir şey ver
mediniz; kusuru kendinizde aramak mecburiyetinde
siniz. Sakın ehliyetsizliğinize, liyakatsizliğinize ortak 
aramaya çıkmayınız. Tahribatı ortak olacak kadar 
saf veya aklını yitiren bulamazsınız. Sailanan Hükü
metinizi ayakta tutmak muhalefetin görevi olamaz; 
olursa o muhalefet sayılmaz; uydu olur, uydu. Muha
lefetin görevleri arasında Devleti ayakta tutma var
dır; hükümeti değil. Hele sizinki gibi bir hükümeti 
asla. Böyle bir tatbikatı 27 yıl içinde denemeyenlerin 
başkalarından bunu beklemeye hakları yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Hükümetin Maliye Bakanı, geçen yıl bu kür

süden, «Türk ekonomisinin temel sorunlarından bi
rinin de, planlı ve dengeli bir biçimde yatırımı ve 
üretimi hızlı artırma sorunudur» diyor ve ilave edi
yor, «Konuya bu anlayış içinde yaklaşan Hükümet, 
yatırım alanında hayalci ve gösterişçi ve dolayısıyla 
savurgan, plansız, projesiz bir yatırım politikası ye
rine, geniş haik yığınlarının gerçek gereksinmelerini 
dikkate alan akılcı, gerçekçi ve tutumlu bir yatırım 
politikası oluşturmaktadır.» diyor. Diyorlar; ama 1978 
yılı. yatırımlar ve üretim bakımından çok talihsiz bir 
yıl olmuştur. 

Elimizdeki son istatistik rakamları doğru ise, ya
tırım gerçekleşmesinin, yatırımın </<• 80'inde (

( 5 -
c/c 20, kalan rf 20'sinde ise (

( 2ü ila r/r 30 arasında 
gerçekleştiğini gösteriyor. 

Üretime gelince: Bu saha da. yılın damgasını ye
mekten kurtulamamış, plan hedefinin çok altında 
seyretmiş. Bu seyir tabiidir değerli arkadaşlarım. 

Ödemeler dengesini sağlamlaştırma bahanesi ile 
ithalâtın kısıtlandığı ülkede, üretimin kaderi peşinen 
çizilmiş demektir. 500'ü aşan fabrikanın İstanbul'da 
kapanması ve yüz binlerce işçinin işsiz kalışı, herhal
de üretimde plan hedefine ulaşılmadığının kati deli
lidir. Bu durum, ülkenin geleceği bakımından fevka-

i İade korkunçtur. Zira, ekonomideki gerilemeye rağ
men nüfus artıyor, böylece ihtiyaç da artıyor. 

Bu Hükümet, yatırımda, üretimde son 15 yılda en 
düşük seviyeyi oluşturmuştur. 15 yıldır üst üste sağ-

I lan an c/c 7 kalkınma hızı, 1978'de sıfıra düşmüş; Tür-
I kiye. Ecevit Hükümetinin yukarıda söylediği gibi akıl-
I cı, gerçekçi ve tutumlu ekonomik politikası sayesinde 
I maalesef çok fakirleşmiştir. Ecevit Hükümetinin akıl-
I cı ve tutumlu ekonomik politikası ile 1975 - 1976 yıl-
I larında yapımına başlanan 13 şeker fabrikasından, 
I Denizli ve Urfa fabrikalarına hiç bir harcama yapıl-
I mamıştır. Diğerlerinde ise, çalışma adetâ durdurul

muştur. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakikanızı rica 

edeyim. Söz sürenizin bitmesine 10 dakika kalmıştır. 
Konunun ehemmiyetini Divanda zatıâliniz de değer
lendirdiniz ve burada birlikte karar çıktı, ona göre 
hatırlıyorum. Teşekkür ederim. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam 
I la) — Sayın Başkan, bu kesiklikler dahil mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, ben hesap ettim, hepsi 
içerisinde, 10 dakikanız var. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bitirmeye çalışacağım efendi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — 1976 yılında yapımına başlanan 18 çimento 
fabrikasında ise, yatırım gerçekleşmesi (:/c 20'yi bul
mamış. İnşaatı devam eden 15 gübre fabrikasından. 
Tekirdağ, Urfa, Aydın fabrikalarına 1978 yılında hiç 
bir harcama yapılmamış. Sivas fabrikası inşaatına 
70 bin, Trabzon fabrikasına 226 bin, Erzurum fab
rikasına 56 bin ve Kars fabrikasına 246 bin liralık 
cüzi harcamalar yapılmıştır. 

Bu akılcı, gerçekçi ve bu tutumlu ekonomik poli
tika ile bu fabrikalar kaç yüzyıl sonra tamamlanıp, 
üretime geçecek, üretim ne zaman dışa bağlılıktan 
kurtulacak?.. 

Bu nasıl akılcılık, bu nasıl savurgansızlık ve bu 
nasıl gerçekçilik?.. Bu soruyu sormanın zait olduğunu 
bile bile soruyorum. Bu sorunun muhatapları. 20 yıl 
önce. «Bu kadar şeker fabrikası, bu kadar çimento 
fabrikası, bu kadar baraj ve hidroelektrik santral ne
den yapılıyor, neye yarayacak?..» diye, bunları ya
panları kötülemek, yapılanları küçültmek için bağır-
m adıl ar mı, yazıp çizmediler mi?.. Seyhan baraj ve 
hidroelektrik santralını kötülemek için, küçültmek 
için, «Barajın duvarlarını köstebekler delip, barajı 
patlatıp, Adana'yı bir anda sulara gömecek, üretilen 

46 — 
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elektrik toprağa verilecek.» diyenler bunlar değil mi?.. 
Şimdi bu işletmeyi arpalık haline getirmek için türlü 
komplo kuran siz değil misiniz?.. 

Bunları hatırlayıp, bu yılki durumu ve bu yılın 
başındaki sözleri okudukça insan, ister istemez bu 
akıllılara, aklınızla çok yaşayın demekten kendini 
alamıyor. 

Akıllı yatırımcılar, enerji yatırımına ne yatırdık
larını bilmezler; ama yatırıma muhtaç Türkiye Elekt
rik Kurumunun ürettiği enerji bedelini 1977 Hazira
nında 3,5 milyar, 1978 yılında ise, 4 milyar 700 mil
yon olmak üzere 8 milyar 200 milyon lirayı Cum
huriyet Halk Partili belediyeler, militan ve taraftar 
beslemek için harcanmış; Türkiye Elektrik Kurumu
na ödememiştir. 

Bu akıllılar enerjiye yatırılacak paraları belediye
lere yatırarak savurganlığı bir kez daha önleyip. tu
tumluluklarını da simgelemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sizi yorduğumu biliyorum, biliyorum; ama bu 

milletin de kendi başlarının da derde girdiği bu dö
nemde, konuşmamızın başında söylediğimiz gibi, 
olanları bitenleri ortaya koymak, üzerine gitmek bi
zim vazifemizdir. Bu görevi yerine getirecek: mesul
lerinden her kuruşun hecabını soracak, hem de aklı 
ermeyenlerin, ehliyeti bulunmayanların hadlerini bil
dirip, böylesine görevlere bir daha talip olmamaları-
nnı; gelecekte gelmek isteyenlere de düşünme fırsatı 
vereceğiz. 

Bakınız, sözde bu akıllı Hükümetin Maliye Ba
kanına; bu kürsüden geçen sene ne diyor: «Alacağı
mız önlemlerle küçük çiftçi ve esnaf, aracının, tefe
cinin sömürüsünden kurtulacak, gerçek kredileri te
min edilecek.» Şimdi bu sözün sahipleri, köylüleri, 
aracının tefecinin elinden kurtarmak için nasıl gayret 
sarfetti görelim: 

Evvelâ, verdiği taban fiyatıyla çiftçinin ürettiği 
malı maliyet fiyatından aşağı bir bedelle elinden çık
masına sebep oldu. 

Buğday taban fiyatı 290 - 340 kuruş olarak ilân 
edildi. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hiç ömrünüzde aldınız 
mı?... 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bugün bu buğdayın kilosu serbest piyasada 
45Q - 500 kuruş. Köylü her kilo başına asgari 
150 - 200 kuruş zararda. Arpanın kilosu 6 lira olmuş, 
arpa da kilo başına 4 lira zararda. Verilen para bir 
evvelki yılın parasına göre <fc 60 değersiz bir para. 

Üzümde böyle, tütünde böyle, zeytinde böyle, ayçiçe
ğinde böyle; pancar üreticisi ayrı bir darbe yemiş, 
hâlâ parasını alamamış. Pamukta böyle, fındıkta böy
le; köylünün sattığı ucuz, aldığı pahalı. Şimdi köylü 
kaderini, aracıdan, tefeciden, vurguncudan, sömürü
cüden kurtaranlar. 

Daha geçen gün. günlerce Devlet radyosundan 
Hükümet bildiri üstüne bildiri yayınlandı. «Kredi sağ
lamak için, traktör almak için, birtakım kişilerce 
köylülerden para toplanıp köylüler dolandırılıyor» 
deniyor. Demek ki, uyguladığınız yansız önlemler 
sayesinde, köylü kredisini kullanmak ve ihtiyacı olan 
traktörü Köy - Koop"tan almak için aracının, tefeci
nin tuzağına düşmüş ve bir yeni düzenleme saye
sinde... 

Sayenizde köylü soyuldu. Şimdi de aradıkları bu
lunmaz halde. Yokluğun pençesinde köylü çırpınmak
ta, o da şehirli gibi gaz bulamıyor, tuz bulamıyor, 
bez bulamıyor; bir kaşık yağ bir paket sigaraya, 100 
kilo kömüre, bir çift tezeğe, bir kalıp sabuna, bir 
kutu deterjana; parasıyla muhtaç hale gelmiştir. Al
dığınız önlem, uyguladığınız yöntem, getirdiğiniz dü
zenlemeyle köylü ezilmiştir haberiniz ola... «Haberi
niz ola» ihtarımızı bilerek yapıyoruz. Yumurtanın fi
yatını bilmeyenler hiç olmazsa köylü ne haldedir öğ
rensinler diye. 

Döneminizde köylü yanmıştır. Çürük para ile 
köylünün, alınteri, el emeği malını alıp; başvurguncu 
olarak Hükümet, sonra Hükümet yanlıları sömürmek
te; Hükümetin hakkından gelemedikleri kişiler de vu
rup soymaktadır'köylüyü. 

Köylü babasının gününe yaklaştı. Çarık ve kul
lanılmış elbise giyme devrine girdi sayenizde. Bu ezi
len kesimin bir de şüphesiz işçi vatandaşlarımız ve 
işsiz vatandaşlarımız... İşçi vatandaşlarımız çeşitli bas
kılar altında kalmıştır. Bu baskıların başında, ithalâ
tın kısılması sonucu kapanan fabrika ve işyerleri se
bebiyle işinden olmuş. Bu sayı hiç de küçümsenecek 
seviyede değildir. Bu sayı sadece İstanbul'da 100 bini 
aşmıştır. İstanbul'un dışında 100 binden fazla bir sa
yı da buna eklenince meydana gelen durum oldukça 
vahamet kesbetmektedir. Ayrıca yetişen nüfus işsiz
leri de ilâve edilince.... 

Şimdi, «Toplumsal anlaşma» adıyla maruf anlaş
ma ile sağladığı iddia edilen menfaat, işçinin hayatın
da bir refah sağlamamış. Çünkü artan ücret farkı, 
enflasyon tahribiyle çürük hale gelen para, bir yıl 
önce sağlanan para .İle sürdürdüğü hayatına bir şey 
kazandıramamıştır. 
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İşçi ezilmekte, memur ezilmekte, dul ve yetim ezil
mekte, para değerinin düşmesiyle enflasyon hızının 
<fc 70'in üstünde artmasına, piyasayı kontrolsüz bıra
karak hayat pahalılığının kor gibi yakıcı hale gelme
sine sebep olan, üstelik üretimi kısıtlayıp gereken ted
birleri zamanında almayıp, acze düşen, çareyi zamda 
bulup her aklına gelende zam yapıp piyasayı her gün 
allak bullak eden ve ülkeyi karaborsacılar, vurgun
culara teslim eden Hükümete soruyorum. Katsayının 
artırılması teklifine, Asgari Geçim İndirimi tasarılarını 
siper edenler, Asgari Geçim İndirimi Kanun Tasarısı
nı, o adaletten nas'ip almamış, insaftan yoksun, vergi 
paketinizden ayırıp tek başına getirin diye 11 aydır 
size seslendik. Yine de seleniyoruz. Getirin, getirin de 
derhal kanunlaştıralım. Bu sayede 13 ayda miilet ya
rarına bir tek kanun çıkarmanın şerefine uîaşasmız; 
ama siz bunu yapamıyorsunuz. Siz yapmaya değil, 
yıkmaya, ne varsa bozmaya geldiniz. Bu mu hakça 
düzen?... Tabii düzen, yapa yapa değil, boza boza 
değişir. 

Söze başladığımdan beri, hep bozduklarınızdan 
bahsediyorum; yıktıklarınızdan bahsediyorum. Tabii, 
zamanın darlığım, kısıtlılığını hesap ederek hepsinden 
söz etmeme imkân da yok. Çünkü sizin 13 ayda boz
duğunuzu, yıktığınızı ben nasıl 1,5 saatte anlatayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu kadar yıkıntı ve tahribat arasında sıra 

sinema filmlerinin sansürünün kaldırılmasına geldi. 
Bu sansür kalkacak, bu karnı aç... 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, bir dakikanızı ala
cağım. Tam süreniz dolmuştur. Şayet sayın üyelere 
bir dakika fazla versek, 10 gün içerisinde dokuz saat 
fark ediyor ve bu programın uygulanması mümkün 
değildir. 

Bunu sizler Danışma Kurulunda saptadınız, ikin
ci kez görüşme hakkınız vardır. Rica edeceğim, son 
cümlenizi söyleyin ve kapatacağım. Lütfen bana yar
dımcı olun ve uygulamamız hep böyle gidecek. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sayın Başkanım: 

Ben kendimi aldığımız karara göre hazırlayarak 
huzurunuza geldim. Ben ne bileyim ki. burada durup 
dururken bir partinin müdafaasını üzerlerine alan 
kişiler, Adalet Partisinin bunca hizmetlerine karşı 
çıkarak bizi zaman darlığına soksunlar. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz takdir edersiniz; 
lütfen ikinci hakkınız var. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Evet, Sayın Baskamm, telkininize uyarak ke
seceğim. 
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BAŞKAN — Lütfen, teşekkür ederim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım elbette yazılı konuşmamı 
takip etme imkânını bulacaklar. 

Şimdi, bu kadar saydıklarımdan sonra, Türkiye'nin 
tüyü bitmemiş, 1978 yılı Bütçesini har vurup harman 
savuran, israf eden bu tecrübeden sonra bu Hüküme
te 1979 yılının 400 küsur milyar liralık parasını tes
lim etmeye hiçbir vicdan katlanmaz. 

Saydığım bütün sebepler sonucu geldiğim noktada 
bu Hükümete kırmızı oy vereceğimizi, tuttuğumuz 
yakasını bırakmayıp hesap soracağımızı sözüme ekle
yerek, Ulu Tanrıdan aziz milletimize yardım diliyor, 
Yüce Kurulunuza beni dinlediğiniz için Adalet Par
tisi Grubu adına saygılar sunuyorum arkadaşlarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Özdilek, bir önergeniz var; fakat hemen ar

kasından Sayın Ahmet Yıldız şahsı adına böylesine 
bir önerge verdiler. Siz önergenizi geri alıyor musu
nuz?... 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabii Üye) — Alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Yıidız'ın kendisine sataşıldığından 

bahisle bir önergesi var; okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Partisi Sözcüsü Grubumuzun tümüne yöne

lik ağır sataşmalarda bulunmuş ve Genel Başkanı ol
duğum Halkevlerinde «Lenin'in fotoğrafı asılıyor» bi
çimindeki gerçek dışı bir lekelemede bulunmuştur. 

Sataşmalara yanıt vermek ve gerçek dışı beyanı 
düzeltmek amacıyla İçtüzüğümüzün 65 nci maddesi 
uyarınca söz verilmesini saygıyla dilerim. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın üyeler, İçtüzüğün 65 nci maddesini tekrar 

ıttıJaiarınıza arz ediyorum. 
«Şahsına sataşılan yahut ileri sürdüğü görüşün 

aksine kendisine bir fikir isnadedilen üye, her zaman 
söz isteme hakkını haizdir. Bu halde o üye, ne müna
sebetle söz söylemeye kendini mecbur saydığını beyan 
eder.» 

Sayın Yıldız, burada şahsınıza sataşılan nokta 
nedir: lütfen oturduğunuz yerden açıklar mısınız? 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Tüm olarak. Bir 
kez grup üyelerinin hepsini içeren biçimde; buradaki 
statümüzden başlayarak, davranışlarımızı da içeren ve 
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ayrıca Genel Başkanı bulunduğum Halkevlerinde «Le-
nin fotoğrafı asılmış» suçlaması sürekli yapılmak
ta. Yanıt verdiğim halde bu sürmektedir. Bunların 
birisi gerçekten bize ağır bir suçlama kişiliğime ve 
bütün Gruba. Hatta içine girdiğim eyleme yönelik. 
Onun derinliklerini, söylediğimiz sözleri suçlayıcı çok 
yönlü bir suçlama ve gerçeğe aykırı bir beyan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
Ben Birinci Oturumda bulunmadım. Sayın Ucuzal 

konuşurken, Birinci Oturumda hangi kısımlara cevap 
verme ihtiyacını hissettiğini bilemiyorum ve tutanak
ları tetkik etmek için zaman da bulamadım. Ancak, 
bugünkü son konuşmalarında Sayın Yıldız, şahsına 
sataşma yapılmadan ziyade, mensubu bulunduğu bir 
kuruluşun içeriğindeki çalışmalardan ve ayrıca grup
larınca sataşma yapıldığından söz ederler. Ben İçtü
züğün 65 nci maddesini şahıslara sataşma olarak göre
biliyorum. Bu itibarla, Sayın Yıldız direniyor musu
nuz?... 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Efendim, oylarınızla halledeceğim. Sayın Yıldız'ı 

dinlediniz, önergeyi dinlediniz. Kendisine sataşma ol
duğunu; söz verilmesini kabul eden üyeler lütfen 
işaret buyursun... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Cumhuri
yet Halk Partisi zait Milli Birlik Partisi. Siz Anaya
sadaki fonksiyonunuzu kaybettiniz. 

BAŞKAN — İndirin efendim. Kabul etmeyen üye
ler... Buyurun Sayın Yıldız. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Metin Toker var, 
Adalet Partili mi? 

BAŞKAN — Sataşma olduğu kabul edilmiştir; söz 
veriyorum efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Neyi dinleyeceğiz?... 
TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Ucuzal, nereye? 

Oturun da cevabını alın. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — 1,5 sattir boş laflar 

dinledik; oturun. 
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. Müda

hale etmeyin. (CHP sıralarından «Yürü» sesleri ve al
kışlar.) 

Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Zırıltıyı 

dinlemeye ihtiyacımız yok. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 

(Gürültüler) (CHP sıralarından «Dinleyin, dinleyin» 
sesleri) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Neyi din
leyeceğiz, kimi dinleyeceğiz?... Halkevi mi burası?.., 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Yüzü olan beni dinler, yüzü olmayan gider! 
(AP sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vur
malar ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bu sö
zü bu kürsüden hiçbir hatip söyleme hakkına sahip 
değildir. 

BAŞKAN — Üzerinde duracağım efendim, hay 
hay. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu bir ithamdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, konuşsunlar efen
dim. Lütfen, sakin olarak dinleyelim Sayın Çalış. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar... 

ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bu me
seleyi halledin. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmalar yeni başlıyor, 
lütfen efendim. 

Buyurun efendim, devam edfn Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan... 

M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sa
yın Başkan, bazı milletvekilleri var; ortalığı karıştırı
yorlar. 

BAŞKAN — Konuşacaklar efendim, lütfen. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bu bir 

ithamdır. Bu ithamı lütfen?... 
BAŞKAN — Efendim, gerekirse gereken işlem ya

pılır. 
Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bizim yü
zümüz var; sizlin yüzünüz var mı?... Yüzsüz birisi var
sa, o da sensin!... 

BAŞKAN — Ama Sayın Kara, lütfen efendim, 
susmanız gerekir, müsaade buyurun efendim, konuş
sunlar. Tümü üzerinde beraber konuşacağız. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan.., 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne bağırıyor

sun?... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Niye ba-

ğırmayayım?... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kara, lütfen... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bağırıp durma; 

çık dışarıL. 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, oturun efendim yerini
ze. Böylesine müzakerelere devam edemeyiz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Otur ye
rine. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, devam 

edecek mi bu sözüne?... 

BAŞKAN — Efendim, dinliyoruz, bitsin konuş
maları, müsaade buyurun. Olmaz efendim, böylesine 
bir tartışmamız yok. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bir da
kika... 

BAŞKAN — Ama efendim, sükunetle dinlediler. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bize karşı hakareta-

miz bu sözü söyleyen kimsenin sözü devam edecek 
mi?... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Daha evvel söz
leri dinlediniz buradan. 

BAŞKAN — Efendim, ben dinliyorum, lütfen, 
sonra tetkik eder, beraber bakarız. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır efendim, bunun 
tetkiki yok. 

BAŞKAN — Dinliyorum efendim, dinliyorum. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu sözün eğer bir ha
karet teşkil etmediğine kanii iseniz... 

BAŞKAN — Sayın Çalış, her konuşanı karşılıklı 
beraber tartışma olanağı vardır. Müsaade buyurun 
dinleyelim efendim. 

Evet efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Gayet sarih söyledi, 

tetkik edin. Tavzihi gerekir. 
BAŞKAN — Ben dinliyorum efendim, izin ve

rin. 
Buyurun efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bir demokrasi... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Tetkik edin Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Çözerim efendim, bir dakika. 
Buyurun Sayın Yıldız. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi getirece

ğim sana kimin resminin nerede çıktığını. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne konu

şuyor hâlâ?.., 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Kara. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir demokrasi 

şehidinin... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Oğlundan 

ne haber?... Dün gazetelere çıkan oğlundan ne ha
ber?... 

BAŞKAN — Sayın Çalış, söz alma hakkınız var, 
konuşma hakkınız var. Lütfen dinleyin; beraber hal
lederiz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sizin 
doğrudan müdahale hakkınız da var. 

BAŞKAN — Var efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu sözünü derhal duy

dunuz... 
BAŞKAN — Neydi söz efendim? Siz buyurun 

söyleyin, 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bana söyletmeyin. 
BAŞKAN — Nedir efendim?... Ne dedi efendim?. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yüzü tutanlar 
beni dinler, yüzü tutmayanlar gider... 

BAŞKAN — Saym Yıldız, bir dakika efendim, 
çözelim. Ne dediler?... Belki ben yanlış duydum. Ne 
dediler?... 

ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Haydi söylesene. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Söylüyorum; 

«Yüzü tutanlar beni dinler, tutmayanlar gider.» 

BAŞKAN — O kadar efendim, müsaade buyurun, 
başka bir şey yok efendim. 

Tamam efendim, buyurun, biz dinliyoruz. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, yeni 
başladık bu bütçeye; lütfen çıkaralım bu bütçeyi. 

BAŞKAN — Çözeriz onu, hallederiz. 
Buyurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Bir demokrasi şehidinin anıları önünde üzüntü ve 
saygıyla eğilerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Türkiye'de gerçekten... 

ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sataşma 
için söz alan kişi yalnız sataşma konusuna münhasır 
kalır. Bu kadar uzun konuşma hakkını haiz değildin 
Lütfen ikaz edin. 

BAŞKAN — Tabii efendim, tahdit edeceğim, hay 
hay. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sen ken
di Başkanını idare et. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Gerçekten... 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Nalbantoğlu, lütfen 
efendim; hatibi dinleyin. 

Buyurun efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir rejim düş

manlığının şehidi olduğu için değerli gazeteci, hepi
mizi üzmüştür. Böyle bir olaydan sonra, benden önce 
konuşan Sayın Adalet Partisinin Sözcüsünü dinlemek 
beni çok üzmüştür. Böyle bir konuşmayı dinleme 
mutsuzluğundan ötürü üzüntülüyüm. 

Bir sataşma değil aslında konuşması, uygar bir in
sanın ağzına yakışmayacak, böyle kürsülere çıkarıla
mayacak türden sözlerdi söylenenler; yalanlardan 
başka. 

Arkadaşlarım; 
Tamik olduğum bu konuşmadan dileğim şudur 

ki, uygar biir tansıma yapalım, bu kürsünün yüceli
ğini koımyalım ve Yüce Ulusu temsil niteliğimize ya
raşır düzeyde konuşalım. Ben bu düzeyi koruyarak 
görüşlerimi sunmaik 'istiyorum. 

Yanıtlarım 'konuşmacının sırasına göre olacaktır. 
O yüzden, belki bir sistem içlinde olmayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sizden bir ricada bu-
luniabilir miyim? Sözlerinize 'kısaca bir ara verece
ğim. 

Biliyorsunuz, Bütçe müzakereleri sırasındayız, sı
nırlıdır zaimammız. Acaba irrikân nispetinde özetle
yerek 'konuşma imkânı bulabilir misiniz? 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Elden geldi
ğince Sayın Baş/kanım. 

18 yıllık deneyimden söz etti Adalet Partisi söz
cüsü, Keşke o deneyimlerden yararlansalar idi. Tür-. 
'kiye bu noktaya gelmezdi, 

Yıllarca burada sağlık veririm onlara da; Baş
bakanlık Bütçesi ve Bütçenin tümü üzerinde eleştiri
lerimiz ve öngörülerimizi söylerken; şimdi de hepini
ze arz ediyorum, açalım ortaya bakınız 'kaygılarımı
zın hepsi gerçekleşti, «Yapmayın» dedikler imizin 
'hepsi yapıldı. Hatta bir konuşmada, «Türkiye, bü
yük bir bunalıma, sürüklenmiştir sizin 'ki t i darınızda; 
bir yol ayrımına gelmişiniz, doğru yol şudur.» diye 
uzun uzun anlattık, ne yapalım ki onaya gitmediler, 
çıkmaza gittiler, günahını bize yüklemek istediler. 

'Bunu söyleyenler bize ne diyorlar?. «Statünüzü 
(Bunum üzerinde önemle durmak istiyorum) koruya
mıyor sunuz, koruyamadmız». Anıt içerek: savunma
sını yapacağını söylediği Anayasamın meşruluk teme
llini 'kendinden yok eden, hatta açılkça, «Ben meşru 
değilim» diyebilen 'bir parti bunu söylüyor. Nasıl di
yor anlatayım. Anayasa halkoyundan geçti ve bir 

iktidarın meşruluğunu yitirmesi nedeniyle Türk Ulu
su direnme halkkını kullanarak yaptığı ihtilalden bir 
Anayasa çıkardı. «O meşruluğunu yitirmiş iktidarın 
ben uzantısıyım; hatta yetmez tıpkısıyım.» diyen, 
meşruluğu yitirenin tıpkısı olan, bizim statümüze bu 
'sözleri yöneltemez. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

iBiz, bir parti değil, bir parti yandaşı değiliz. Biz, 
Anayasa yandaşıyız. O Anayasanın ilkelerini savuoa-
geldik ve birçok 'kez Anayasanın dedMeriyle, yapı
lanları karşılıklı kıyaslayarak görüşlerimizi sunduk. 
70 noi Maddenin ruhu ile ve Sözüyle 'bizim davranı
şımıza uygun olduğuna içtenlikle inanırız^ 

Biz, CHP ile değil, partilerin tutumuyla davranışa 
mızı düzenleriz. Bir parti çıkar, derse ki, «Sizin yap
tığınız bu Anayasayı biz 'koruyacağız.. Bunda yapılan 
değişiklikleri gidereceğiz. «Amaç biriliği halinde ol
mayız mı onunla?.. Biz de koruyacağız, biz de partiy
le değil, bu görüşle. Başka biri cılklar «Bu Anayasa 
değişmeli, değişeni de yetmez, 'hu Anayasayla devlet 
yönetilemez» derse, amacımız ters düşüyor. Kabahat 
bizde mi?.. Biz mi amacımızı saptıralım, yaptığımız 
Anayasadan Vazgeçelim de, Anayasa dışı çizgidekiler 
ie birleşelim?... 

Sanikıi. arlkadaşlar dokunulmazlığı varmış gibi 'ko
nuşuyor; ağır sözler söylemede. Bu kürsüde bu söz
leri hiç birimiz kullanmadık. Ben, partilere yönelik 
sözlere karışmam. Cumhuryet Halk Partisine yöne
lik sözler beni ilgilendirmez; ama kürsünün düzeyi
ni 'korurken, özelikle bize yönelMere dokunuyorum. 
Her yönden demokrasiye, Anayasaya ve devlet yö
neticilerine yaraşan 'bir arınma önerdik vaktiyle. Bize, 
«Hesap soracağız.» dediler, biz de diyoruz, yindiyo-
ruz da bu deyimimizi. Burada kürsüde o zamanın 
Sayın Başbakanı Demire! de varken bu sözler oldu, 
ben de Grup adına dedim 'ki, «Varsanız, (komisyon 
kuralım. Yönetimdeki kusurlar, kötüye kullanmalar, 
suiistimaller, lekelemelerin hepsini açığa çıkaralım; 
Devleti de, Partimizi de, kurumları da aklayalım.» 
Şimdi söylüyorum; erkekseniz hesap soralım. Aynı 
sakilde, erlkekse bunu söyleyenler, hesap soralım. Biz 
bu hesap sormaya hazırız, hesap soracak organlarda 
görev almayı da onur sayarız. 

«Denjge öğesi» imişiz... Anayasa içi ile Anayasa 
dışı arasında denge ölm'az 'ki. Partiler Anayasa içine 
girer, demiökratik kurallarda birlikte olur ve demgö 
'kurma, dengede olma işlevini üslenebiliriz. Birisi 
«Anayasadayım» diyor, birisi «Değilim» diyor. Bu 
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dengeyi Anayasanın kenarında mı kuracağız?.. Hangi 
çizgide kuracağız?.. 

iBize «Hakemlik görevimizi yapınız» diyorlar. Ben 
izin verirseniz yapayını. 18 yıldır Parlamentodaki 
gözlemlerime göre (Şimdi uzatmayacağım ama, gere
kirse batim kanatlarıyla vereceğim) Adalet Partisiy
le MC'den bu Millet çok çekti. Dalia kötü bir ikti
dardı var olabileceğine ben inanmam. Hakeımsem, ka
nım bu, 

Bugünkü Hükümetin eleştirilecek yönleri yok mu?. 
Elbette vardır ve 'eleştiriyoruz. Yanlışları da söylü
yoruz; ama hakemlik görevimizi yaparken, dürüstçe 
söylediğimiz zaman bu kanıya varıyoruz. 

Anlayana dişiliği ve karşıtlığı gelenekleşt irenler el
bette bizi çoğu kez karşısında bulacak. Ulusu cephe
lere ayırıp iç savaşa götürdükten soma, rejim düş-
manıîarını devlet parsellerine yerleştirdikten sonra, 
«Gelin siz de bizim yanımıza, şu devleti parsellettik, 
düşmanları içine yerleştirdik, Anayasanın temeline 
karşıyız, 'beraber olun.» derse, ya onun, ya bizim 
aıklııraızdian kuşku etmek gerekir. 

«Gayni tabii» diye bize bir söz söyledi. Tabii, 
Anayasaya göre kurulan 'bir partinin Anayasaya göre 
hükümeti yönetmesi gerekirken, Anayasaya düşman 
olursa, tabii gayri tabii olur. Bu gayri tabiiliği ben 
onaylarını, 

Biz, Atatürkçülüğün yeniden doğuşunu bayi ak 
edindik. Elbette Atatürkçü olmak için. mezhep, soy 
ayranı yaparak me.nteketi cepheye ayırmak değil; 
biz andımızı Atatürk adına yerine getirmek istiyoruz. 
Kanlı dönemi açarken, Anayasa dışı davranışları 
alabildiğine giderken, uyarılarımızı çok yaptık; fa
ika* ne yazık 'ki, hep ya yanlış, gerçek dışı veya daha 
anlamsız sataşmalara uğradvk. Önemli bir örneik de 
şimdi yine verildi burada. 

Halkevlerine Lenin'in fotoğrafı asılmış. Koskoca 
bir yalandır. Bu mahkemeye de intikal etmiştir. Hü
kümete de başvurulmuştur. Olay şudur:" 

Bakırköy'de halka, sokağa ateş edilirken. HaiLev
leri, Emniyet Müdürüne telefon eder. «-Sokağa ateş 
ediliyor» der. Bütünüyle açıklıyorum; polis gelir, ora
ya gitmez, o gelen polisler Halkevinde 2 - 3 saat araş
tırma yapar, 15 üyeyi karakola götürür, başka yer
lere de uğrar, saatlerce sonra oraya gider, bir de 
Lenin'in fotoğrafı uydurmasını çıkarır. 

Bakırköy'de halkevierinıs uğrayanlar, gitsinler 
'baksınlar iki tane fotoğraf var her zaman; Atatürk' 
ün ve İnönü'nün. Her halkevlerinde İnönü'nün fotoğ
rafı yok; ama o halkevinde Atatürk'ün ve İnönü'nün 
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fotoğrafı vardır, başka bir fotoğraf yoktur orada. Bu, 
hem Bakanlığa Hükümete yazılmıştır, hem de mah
kemeye başvurulmuştur. Bu yalan, söylene söylene 
aşınmıştır. 

Ark adaşlarım; 
Biz, Adalet Partisine değil, Anayasaya karşı olan

lara tavrımızı koyuyoruz. 27 Mayıs, elbette bizim 
için bir onur sayfasıdır. Onun devirdikti eri ne biz öv
güler dizmeyiz kuşkusuz. Ayrıca, onun deviırdMerin
den ders alanların da fazl'a akıllı davrandıklarına 
inanmayız. Anayasada, meşruluğunu yitirmiiş, yüksek 
organda vatan haini damgası yemiş kimseleri kürsüde 
övenlere, «Hayırlı olsun size. Siz de onların tıpkısısı-
mz. Allah razı olsun deyin kendi kendinize» derim. 

Biz, niçin buradaymışız?.. Bunu da soruyorlar. 
Hâlâ anlayamadıkları için söyleyeyim: Ülkenin üze
rine çöken bir kara bulutu dağıtan eylemin öncüleri 
olarak ihtilale girdik. Türk Milleti, </c 64 oranın
da oyu ile «Bu Anayasayı koruyacaksınız» diye bize 
görev verdi. Görevimiz için burada duruyoruz. 
Bilmeyenlere bir daha söyleyeyim. 

Siz; gerçekte karşımıza gelen arkadaşlar, işine 
gelince Anayasaya sarılıyor, gelmeyince sarılmıyor; 
ama sarıldığı yalnız işine gelen yönleri. Hâlâ Anaya
sanın temel felsefesine, amaçlarına ve kurumlana yö
nelik saldırılar bitmiyor. Evet, Atatürk düşmanla-
rıyle sarmaş dolaş olanlar, Atatürk'ü suçlayanlarla 
başbaşa halvet olanlar, sonra onları suçlayanlar, 
iki yüzlü değil, Atatürkçü de. Atatürkçülüğü ömrü 
boyunca savunanlar değil. Atatürk'ün Devletini if
las ettirip işsavaşa sürükleyenler, egemenliğini göl
geleyenler Atatürkçü iseler, «Atatürkçüyüm» der
lerse, sanırım ki, Anıtkabir rahatsız olur. Bari 
Anıtkabir'i rahatsız etmesinler. «İsterseniz şeriatı 
bile getiririz.» diyen ve onun uzantıları Atatürkçü 
olur ise. her halde yeni bir deyim ve bir tanım ya
pıyorlar demektir. Biz, Atatürkçülüğün, demin de 
söylediğim gibi, yeniden doğuşu olan bir eylemin 
içinde bulunmak, kişiliğimizle, niteliğimizle, ona 
karşı gelen bütün eğilimlere karşı çıkmayı bir görev 
sayıyoruz. 

Ne derlerse desinler, görevimizi yapacağız. Ne 
derlerse desinler. Anayasayı savunacağız. Ne derler
se desinler, Atatürkçülüğün, laik, devletçi, halkçı, 
akılcı, çağdaşlaşma ilkeleri bizim her zaman bayra
ğımız olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözü uzatmadan söylüyorum, tanık olduğumuz 

düzeyde konuşmaların bir kez daha burada yapıl
maması dileğimizdir. Bu kürsünün o tür koııuşma-
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lara araç edilmemesi içten dileğimizdir. Ben bu 
doğrultuda, elden geldiğince olaylara ve kanıtsal 
belirtilere değinerek görüşlerimizi sunmak istedim. 
Sayın Ucuzal'ın da bir gün bu düzeyde konuşmaya 
alışacağını umut ediyorum. 

Amacımız, Cumhuriyet Senatosundaki tartışma
ları bu düzeye yükseltmektir. 

Bir bildiri yayınladı Adalet Partisi, bize husu
met ilan etti, Bu husumet ilanının geçmiş bir ta
rihi var. Husumet ilanının hedefi olmak, ilan eden
lerin değerine göre değer alır. Onun için, husu
meti biz ilan etmedik; bu alışkanlıktır, Cephe kuru
lurken de böyle oldu. Böyle bir huy içinde bulu
nanlara; husumetiniz sizin başınızda kalsın, biz husu
met değil, barış, ulusal birik istiyoruz. 

Bir de son sözümü söylüyorum; hesap sormak, 
Devleti aklamak, partileri aklamak istiyorsanız hod
ri meydan; hesap sorun, hesap sormayan namerttir. 

Saygılar sunarım. (CHP, MB Gurubu ve Cum
hurbaşkanınca S. Üyeler Grubu sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam ediyo
ruz, 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 
Sayın Zeyyad Baykara, buyurunuz efendim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Adalet 
Partililer girebilirler Sayın Başkan, bir haber gön-
derseniz... 

BAŞKAN — Efendim, girip girmemek sayın 
üyelerin takdirine kalmıştır gayet tabii. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yavaş 
yavaş hazmederek gelirler. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın İleri. 
Buyurunuz Sayın Baykara. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ZEYYAD BAYKARA (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1979 yılı Bütçesi ile ilgili konuşmama başlama
dan önce, Türk basınının mümtaz ve seçkin siması 
değerli yazar Abdi İpekçi'nin menfur bir suikasta 
kurban gitmiş olmasından duyduğumuz üzüntüyü 
içten duygularla belirtmek istiyoruz. Olayı nefretle 
kınarken, merhumun ailesine, basınımızın değerli 
temsilcilerine baş sağlığı diliyor ve merhuma Allah'ın 
Rahmetini niyaz ediyoruz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok de
ğerli üyeleri; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına, 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 

I görüşlerimizi açıklamak için söz aldığım şu sırada 
I hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

I Sayın senatörler, 
I Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 1979 Bütçesi çok 
I zor ve çok olumsuz iç ve dış koşullar altında hazır-
I lanmıştır. Türk toplumunu ağır baskılar altında tu

tan bu, gerçekten zor iç ve dış koşulları, ekonomik, 
I sosyal ve siyasal alanların tümünde kolayca görebiü-
I yoruz. 1978 yılının, özellikle ekonomik ve mali du-
I rum itibariyle çok elverişsiz geçmiş bulunması, önü-
j müzdeki yılın görünümünü daha da ağırlaştıran bir 
I etken olmaktadır. Bu elverişsiz koşulların görüşülme-
I sine başladığımız Bütçenin, hazırlık dönemi için ol-
I duğu kadar, uygulama aşaması için de geçerli olaca-
I ğını şimdiden tahmin etmek mümkündür. O halde, 
I 1979 Bütçesi sıradan bir bütçe değil; geçen yılların 
I olumsuz ekonomik birikimlerini düzeltip, düzenleme-
I ye yararlı bir yapıda olmalıdır. Başka bir deyimle, 
I bu bütçe, sağlıklı bir dengeden yoksun bulunan Türk 
I ekonomisinin istikrar bulmasına yardımcı olacak bir 
I yapıda olmalı, böyle bir yapının özelliklerini taşıma

lıdır. 

I 1979 Bütçesinin, bu özellikleri taşıyıp taşımadığı 
I konusuna İktidar kadar bizim, hepimizin her zaman-
I kinden daha büyük bir ciddiyet ve titizlikle eğilme-
I miz zorunludur. Ekonomik dengesi bu kadar bozul-
I muş olan bir ülkede bu dengeyi kısa bir sürede yeni-
I den kurmanın kolay olmadığı bir gerçektir. Ama her-
I halde gayretlerimizi her yönde yoğunlaştırmalı, 1979 
I yılını bundan önceki yıl gibi geçirmemeliyiz. Biz, her 
I alanda olduğu gibi, 1979 yılının tamamının ekonomik 
I alanda da bir «Hazırlık» ya da «Onarım»' yılı ola-
I rak sayılmasını asla doğru bir davranış saymayız. 
I Çünkü «Onarım»' ya da «Hazırlık» deyimleri, önlem-
I lerde ve yürütmede bir yavaşlamayı, bir zafiyeti an-
I lat«r. Kaldı ki, 4 ncü Beş Yıllık Planın ilk diliminin 
I (yani 1979 yılının) kalkınma amaçları, bu yılın bir 
I onarım, ya da hazırlık yılı olarak öteki yıllardan ayrı 
I tutulmasına olanak vermemektedir. Başka bir deyim-
I le, örneğin ekonomimizi kasıp kavuran enflasyonu 
I önleyecek, hiç olmazsa yavaşlatacak ciddi ve etkili 
I önlemleri derhal bulup almak için vatandaşlarımızın 
I bir hazırlık dönemini bekleyecek güçleri kalma-
I mıştır. 

I Buraya kadar kısaca belirttiğim nedenlerle, 1979 
I Yılı Bütçesinin, giderleri - gelirleri ve genellikle fi-
I nansman kaynakları açılarından bir istikrar bütçesi 
I sayılıp sayılmayacağı konusuna, biraz sonra daha 
I etraflı olarak değineceğim. 
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Değerli senatör arkadaşlarım; 
Biraz önce, içeride ve dışarıda ülkemizin ekono

mik, sosyal açılardan güç ve olumsuz koşullar altın
da bulunduğunu söylemiştim. Aslında, toplum düze
ninin herhangi bir kesimindeki rahatsızlığın öteki 
kesimleri de etkilememesi düşünülemez. Bu bakım
dan ben, ilkin iç ve dış durumumuza kısaca değin
dikten sonra, ekonomik ve mali durumumuzun ince
lenmesine geçmek istiyorum.; 

I - Dış Siyasal Durum : 

1978 yılı başlarından başlayarak dış ilişkilerimizde 
genel bir canlanma egemen olmuştur. Bu hareketli dö
nem içinde yabancı ülkelerle içeride ve dışarıda sür
dürülen görüşmelerin ağırlık noktasını, içinde bulun
duğumuz dış ödemeler darboğazının aşılması için 
yardımlaşma konusu oluşturulmuştur. Bu yoğun giri
şimlerin had safhadaki döviz sıkıntılarımıza ferahla
tıcı bir çözümü henüz getiremediğini hepimiz bili
yoruz. Bu konuya biraz sonra döneceğiz. Bu bakım
dan, burada 1977 yılından 1978 başında Sayın Ece
vit Hükümetince devredilen dış siyasal sorunların 
bugünkü durumuna kısaca değinmekle yetineceğim. 

— Kıbrıs konusu henüz askıda olmak durumunu 
korumaktadır. Kıbrıs Federe Türk Devleti tutumu
nu ne kadar barışçıl yönde yumutaşırsa, Kıbrıs'ın 
Rum tarafı isteklerini o kadar çoğaltmakta ve ikili 
müzakerelerden çekinir bir duruma girmektedir. Kıb
rıs Rum tarafının bu tutumuna cesaret veren olayın, 
bazı büyük devletlerden gördüğü yakınlığın ve Bir
leşmiş Milletlerin son kararının oluşturduğunu dü
şünürüz. Kıbrıs'ta ikili toplum arasında Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin önümüzdeki günlerde 
başlattıracağı ikili görüşmelerin bir anlayış havası 
içinde geçerek barışla sonuçlanmasını diliyoruz. 

— Yunanistan ile olan anlaşmazlıklarımız eski 
durumlarını sürdürmektedir. Anlaşmazlık konuları
nın bazılarının çözümü için yapılan ikili görüşmeler
de hissedilir bir ilerleme olmamıştır. Yunan tarafı
nın, silahlı kuvvetlerini güçlendirdiği oranda Türkiye 
ile olan ihtilaflı konuları bir çözüme bağlamamak 
hususundaki inatçı tutumunu sürdürdüğü açıkça gö
rülmektedir. Anlaşılan, Yunan komşularımızın belli 
konulardaki tutumlarının haksızlığını, kıta sahanlı
ğında olduğu gibi, Uluslararası mahkemelere tescil 
ettirmek gerekecektir. 

— Birleşik Amerika Devletleri ile olan silah am
bargosu sorunumuzun Sayın Ecevit Hükümetince çö
zümlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böy
lelikle, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri

mizde defin yaralar açabilecek olan bir sorun orta
dan kaldırılmış olmaktadır. 

— 1977 Yılı Bütçe konuşmamızda Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile olan ilişkilerimizdeki durgunluk 
döneminin 20 Aralık 1976 tarihinde yapılan Brüksel 
Toplantısı ile canlandırılmak istendiğine, ancak elde 
edilen sonuçların tatmin edici olmadıklarına değin
miştik. Aradan geçen süre, bu tahminimizin doğru 
olduğunu bize göstermiştir. Gerçekten, işçilerimizin 
ortaklık içinde serbestçe iş alabilmeleri ve öteki ko
nular üzerinde varıldığı bildirilen anlaşmaların hiç 
biri yürürlüğe girememiş, şimdiye kadar askıda kal
mıştır. 

Ancak, 1978 yılı içinde Sayın Ecevit Hükümetinin 
yaptığı girişimler sonucunda AET ile olan donmuş 
ilişkilerimizde bir canlanma ortaya çıkmıştır. Dışiş
leri Bakanı Sayın Ökçün, dış ilişkilerimizle ilgili bir 
Genel Görüşme nedeniyle Cumhuriyet Senatosunda 
yaptığı konuşmada işçilerimizin, anlaşma gereğince 
1976 sonunda ortaklık içinde hak ettikleri serbest do
laşım hakkı çeşitli nedenlerle eğer tanınmazsa bunu 
telafi edecek başka tedbirlerin alınması gerekeceği, 
anlamında bir beyanda bulunmuştu. Bu hususta açık
layıcı bilgi verilmesini özellikle rica ediyoruz ve bu 
önlemlerin neler olabileceğinin belirlenmesini istiyo
ruz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
mize biraz sonra daha etraflı olarak değineceğiz. 
Şimdilik söyleyebileceğimiz husus ortaklığın Türkiye 
ile olan ilişkilerine gereken önemi vermekte çok ge
cikmiş olduğudur. 

II - İç Siyasal Durum : 
İç güvenlik durumumuza kısaca değinmekle ikti

fa edeceğim. Bilindiği gibi ülkemiz, 1978 yılında iç 
huzur ve asayiş bakımından Cumhuriyet tarihimizin 
en bunalımlı günlerini oluşturmuştur. 1978 yılı, silahlı 
şiddet eylemleri, bölücülük olayları ve mezhep ayrı
lığı kışkırtmalarının hızlı bir tırmanmaya geçtiği dö
nem olmuştur. Aşırı sağ ve sol uçların milli bütünlü
ğümüze özgürlükçü demokratik rejimimize karşı yönelt
tikleri silahlı yıldırma eylemleri her gün şiddetini ve et
ki alanını biraz daha artırarak sürüp gitmiş, güvenlik 
güçleri maalesef olayların tümüne hâkim olamamıştır. 
Vatandaşlarımızın silahlı şiddet eylemlerinden duydu
ğu derin kaygıyı da göz önünde tutan grubumuzun 
siyasi parti genel başkanları nezdinde yaptığı giri
şimleri senatör arkadaşlarımın hatırlayacaklarını 
umarım. Bu girişimlerimizin amacı, siyasi partileri
miz arasında, anarşik olaylar üzerinde teşhis birliği-
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ne varmak amacıyla bir yaklaşma sağlamaktı. Bunun 
arkasından ve olayların daha da şiddetlenmesi üze
rine anarşik ve bölücü hareketlerin Yüce Senatomuz-
ca ele alınarak görüşülmesi ve Hükümetin aldığı ve 
alacağı önlemlerle, sayın senatörlerin bu konudaki 
önlemlerini bildirmelerinin sağlanması amacıyla yine 
grubumuzun girişimi üzerine açılan Genel Görüşme
nin yapıldığı olağanüstü toplantı da hatırlanacaktır. 
Faydalı görüşlerin ortaya konduğu bu görüşmelerin 
ardından Hükümetçe, silahlı şiddet olayları ile sava
şımda yararlı olabilecek önlemleri kapsayan kanun 
tasarıları paketi Meclislere sunulmuştur. Ancak, bu 
tasarıların henüz ele alınmasına vakit kalmadan, 
Kahramanmaraş'ta, bütün milletimizi derinden sar
san üzücü olaylar ortaya çıkmış ve bunu 13 ilde sı
kıyönetim ilan edilmesi kovalamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir çok can ve mal kaybına neden olan Kahra

manmaraş olayları, anarşiye, terörizme, bölücülüğe, 
mezhep ayrılığı kışkırtmacılığına, sağ ve sol çatışma
sına karşı daha etkili önlemler alınmasını, Anayasal 
bütün yetkilerin kullanılmasını önerenleri haklı çı
kartmıştır. Kahramanmaraş olaylarının kökeninde, 
öyle sanıyoruz ki, uzun süreden beri işlenmiş olan 
sağ - sol ideolojik ayrılığının, bölücülüğün, mezhep 
ayrılığı kışkırtıcılığının bir sentezi yatmaktadır. Bu 
nedenlere öteki bazı etkili tahrikleri de katabiliriz. 

Şimdi, sıkıyönetimden sonra Kahramanmaraş'ta 
durum sakindir. Herkes malından, canından emindir. 
Olayın sorumluları adalete teslim edilmektedir. Bu 
bakımdan olayın suçluları ve kusurluları üzerinde du
ramayacağız. Yaralar çoktur, bunları Hükümet biran 
önce sarmalıdır. Ancak, olayın en önemli yanı, biz
ce kışkırtıcılığın, tahriklerin, yüz yıllar boyu bir ara
da kardeşçesine yaşamış Kahramanmaraş halkı üze
rinde yarattığı kırgınlıkların ortadan kaldırılmasıdır. 
Biz, silahlı şiddet eylemlerinin önlenmesinde ve Dev
let otoritesinin bütün gücü ile egemen kılınmasında 
siyasi partilerin gösterecekleri ortak tutumun çok 
büyük ve önemli bir rolü olduğunu, anarşik olaylarla 
ilgili Genel Görüşmede açıkça belirtmiştik. Şimdi, 
Kahramanmaraş olaylarının yarattığı kırgınlığın gi
derilmesinde de aynı sözleri tekrarlıyor ve siyasi par
tilerimizin Maraş'ta birbirlerine karşı gösterecekleri 
dostça yakınlaşmalarda ve yaraların sarılmasında ya
pacakları işbirliği, kırgınlıkların giderilmesinde en 
etkili davranışlardan biri olacaktır diyoruz. Kahra
manmaraş olayları nedeniyle, bu ilimizin iktidar ve 
muhalefet partilerine mensup sayın senatör ve mil
letvekillerinin katıldıkları ortak tutumu ve sıkı işbir

liğini hepimiz takdir ve şükranla karşılamıştık. Bu 
tutumun Kahramanmaraş'tılar üzerinde de çok etkili 
olduğu muhakkaktır. Bu bakımdan siyasi partilerimi
zin sayın liderlerinin ve yetkililerinin de daha yük
sek düzeyde, anarşinin, silahlı sağ - sol eylemlerinin 
her çeşidine karşı mücadelede ortak bir tutum içine 
girmelerinin zorunlu olduğu görüşümüzü tekrarlıyo
ruz. iktidar partisi böyle bir tutumun girişimciliğini 
yapmalıdır. 

Olayların, azalarak da olsa devam etmesine rağ
men, bugün ülkenin sadece sıkıyönetim ilan edilen 
13 ilinde değil, öteki illerimizde de hissedilen nispi 
ferahlığın Silahlı Kuvvetlerimizin etkisiyle oluştuğu
na kimsenin şüphesi yoktur. Hükümet, bu ortamdan 
faydalanarak anarşinin odak noktalarına, kaynakla
rına inme gayretlerini yoğunlaştırmalıdır. Ayrıca, anar
şi ile mücadelede yararlı olabilecek kanun tasarıla
rını biran önce Meclislerden geçirmelidir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ekonomi ve bütçelerin karşılıklı olarak birbirini 

etkiledikleri bilinmektedir. Bu bakımdan, bütçe tek
liflerini, hazırlandığı yılın ekonomik koşullarından 
olduğu kadar, uygulanacağı yılın ekonomik koşulla
rından ayırarak incelemek ve böylece o bütçe tekli
finin yapısı hakkında geçerli bir sonuca varmak 
mümkün olamaz. Bu nedenle ilk olarak, görüşmesini 
yaptığımız 1979 yılı bütçesinin hazırlandığı yılın, ya
ni 1978 yılının iktisadi ve mali durumunu özet ola
rak belirterek bir durum saptaması yapmak istiyo
rum. Bu saptamadan sonra görüşlerimizi, önerilerimi
zi sunacağız. 

Evvela gayri safi milli hâsıladan kısaca bahsede
yim. 

Geçici verilere göre, 1978 yılında gayri safi milli 
hâsıla c/c 3 oranında artarak sabit fiyatlarla 209 mil
yar lira ve cari fiyatlarla da 1 trilyon 195 milyar lira 
olmuştur. 1977 yılındaki gayri safi milli hâsıla ise 
sabit fiyatlarla 203 milyar, cari fiyatlarla 864 milyar 
liradır. Artış oranı ise % 4 idi. Bu duruma göre mil
li gelirin 1978 yılındaki % 3'lük artış, planlı döne
minin en düşük artışını temsil etmektedir. Bu durum 
gayri safi milli hâsılamızın 1978 yılında hemen he
men yerinde saydığını gösterir. 

Yatırımlara Gelince : 
1978 yılında kamu kesiminin 125 milyar liralık 

sabit sermaye yatırımı gerçekleştireceği tahmin edil
mektedir. Özel sektör yatırımı ise 121 milyar lira ola
caktır. Kamu kesiminin yatırımlarının % 25'i ulaştır
ma kesimine, % 19'u imalat sektörüne yapılmıştır. 
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Özel kesim yatırımlarının % 31 dolaylarındaki kısmı- j 
nın konut kesimine ve !% 26'sımn imalat, kesimine I 
yapılmış olması dikkati çekmektedir. I 

İthalat - İhracat : 
Ocak - Eylül 1978 itibariyle ithalatımıza milyar 

153 milyon dolar, 1977 yılının aynı dönemindeki it- j 
halat ise 4,5 milyar olduğuna göre, 1978 ithalatı I 
İ977'ye nazaran % 30 oranında, 1 milyar 347 milyon I 
dolar eksiktir. I 

ihracata gelince : 9 aylık ihracatımız 1 milyar 436 I 
milyon dolar, 1977'de ise bu miktar 1 milyar 182 mil
yon dolardı. Bu duruma göre, 1978 yılının ilk dokuz 
aylık ihracatı bir önceki yılın 9 aylık ihracatına na- I 
zaran 254 milyon dolar fazladır. I 

Belirttiğim bu rakamlar, 1978 yılının 9 aylık so- I 
nuçlarında dış ticaret açığının 1 milyar 717 milyon I 
olarak gerçekleştiğini gösterir. 1977 yılının aynı dö
nemindeki dış ticaret açığı ise 3 milyar 318 milyon 
lira idi. I 

İhracatımızın ağırlığını tarım ürünleri oluşturmak- I 
ta devam etmektedir. 920 milyondur tarım ürünleri- I 
mizin 9 aylık ihracatı. Sanayi ürünleri ihracatımız ise I 
480 milyon liradır, 1977 yılının aynı dönemindeki du
rumunu aşağı yukarı korumaktadır. I 

Turizm gelirlerinde dokuz aylık gelişmeler ümit I 
verici olmuştur. Gerçekten, 1977'de bu dönem için
de turizm gelirleri 30 milyondan fazla aleyhte bir I 
fark verirken, bu durum 1978'de 96 milyon lehte I 
farka dönüşmüştür. Dış seyahatlann kısıtlanmasının I 
olumlu bir önlem olduğu böylece ortaya çıkmıştır. I 

İşçi Gelirleri : 1978 yılında yurt dışındaki işçileri- I 
mizin yurda döviz transferleri, 9 aylık dönemde, ge- I 
çen yılın aynı dönemine nazaran 103 milyon dolar I 
noksanıyla 658 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. I 

Ancak, işçi dövizleri durumunu Kasım ayı sonu I 
itibariyle gösteren yeni rakamlar 1978 yılının ilk on- I 
bir ayındaki girişlerin 884 milyon dolara yükseldiğini I 
göstermektedir. Böylelikle 1977'nin aynı dönem girişi- I 
ne nazaran farklılık 22 milyon dolara inmiştir. I 

Transfer Rezervleri : I 

1975 - 1977 yıllarını kapsayan üç aylık dönemde, I 
hızlı bir tempo ile artan ithalat ve gittikçe azalan I 
ihracaat yüzünden dış ticaretimiz 10,5 milyar dolar I 
açık vermiştir. Biraz önce belirttiğim gibi, 1978 yılın- I 
da ise ithalatımız, kaynak yokluğu nedeniyle, önemli I 
oranlarda kısılmıştır. İthalatımızın 1978 yılının ilk 9 I 
ayında, geçen yılm aynı dönemine nazaran, % 30'a 
yakın azaldığı görülmektedir. Bu duruma paralel I 
olarak ithalat transferleri de 1977 yılının ilk 9 ayın- j 
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daki 4,5 milyar dolara karşılık, 1978'in aynı dönemin
de 3 153 milyon dolara inmiştir. 

Rezervlere gelince : 
Yıllık Ekonomik Raporda Eylül 1978 ayı sonu 

itibariyle döviz rezervlerimizin 1 milyar 86 milyon 
dolar olduğu gösterilmektedir. 3976 ve 1977 yıllarının 
aynı ayındaki rezervlerin sırasıyla 1 milyar 52 milyon 
ve 646 milyon dolar olduğu, 1978 yılında en hayati 
maddelerin ithali için büyük zorluklar ve yokluklar 
çekildiği bir dönemde rezervlerin 1 milyarı aşan bir 
düzeyde bulunmasının açıklamayı gerektiren bir nok
ta oluşturacağı doğaldır. Sayın Maliye Bakanından, 
bu susuşu açıklamasını özellikle rica ediyorum. 

Emisyon Durumu : 

1978 yılında tedavüle çıkarılan banknot durumun
da ilginç, ilginç olduğu kadar da ekonomi için tehli
keli gelişmeler olmuştur. 1978 yılı Bütçe konuşmam
da, 1977 yılında emisyon hacminde ortaya çıkan bü
yük artışları (sanki hiç bir kontrol altında değilmiş 
gibi bir gelişme) şeklinde nitelendirmiştim. 

1978 yılında emisyon miktarında görülen artışlar 
da hemen hemen aynı kelimelerle nitelenebilir. Gerçek
ten 1977 sonunda 77 milyar 881 milyon lira olan emis
yon miktarı 1978 yılı sonunda 113 milyar 663 mil
yon liraya yükselerek 35 milyar 883 milyon liralık 
bir artış göstermiştir. 1977 yılında bir yıl Öncesine na
zaran artış 25 milyar 820 milyondu. Gerçi 1978 yılın
daki bu çok önemli artışlardan bir kısmının Mart 
1978 başında yapılan devalüasyonun neden olduğu 
kur farklarından ortaya çıktığı düşünülse, daha sonra
ki aylardaki emisyon sıçramaları bu düşünceyi zayıf
latmaktadır. 

1978 yılındaki emisyon sıçramalarının gerçek ne
denlerinin nerelerde aranması gerektiğini ve bu sıçra
manın Türk toplumuna nelere mal olduğunu biraz 
sonra açıklayacağım. 

Para Arzı : 

Değerli arkadaşlarım, 
Kasım 1978 sonunda para arzı 270 milyar 103 mil

yon liradır. Bu miktar, 1977 yılı sonundaki para ar
zı miktarı olan 210 milyar 642 milyon liraya naza
ran 59 milyar 461 milyon lira fazladır. Bir önceki 
yılın, yani 1978 yılının aynı dönemindeki para arzı 
miktarı olan 196 milyar 910 milyon liranın, 1977 yı
lı sonuna nazaran gösterdiği artış miktarı ise 45 mil
yar 405 milyon lira idi. 1977 yılı sonuna göre pa
ra arzmdaki 11 aylık artış % 28,4, 1976 yılı sonuna 
göre 1977'nin 11 ayındaki artış ise % 30'dur. 



C. Senatosu B : 32 2 . 2 . 1979 O : 2 

Merkez Bankası Kredileri : 
1977 Aralık ayı sonunda 175 milyar 372 milyon 

lira olan Merkez Bankası kredileri toplamı 1978/29 
Aralığında 48 milyar 351 milyon liralık bir artışla 
223 milyar 732 milyon liraya yükselmiştir. 

Toplam kredi içinde 156,5 milyar lira kamu kesi
mine açılan kredilerden 67,2 milyarı ise Bankalar 
kesimi ile diğer kredilerden oluşmaktadır. Kamu ke
simi kredilerinin en büyük kalemi 56,6 milyar lira 
ile Hazineye açılan kısa vadeli avanslardır. Bu ko
nuya biraz sonra ayrıntılı olarak değineceğim. Bu 
artış 1977'de 45,2 milyar lira idi. Bunu özel finans
man (32 275 milyon) ve KİT'lere açılan krediler ko
valamaktadır. (Tekel 21 350 milyar, Toprak Ofisi 
21 495 milyar) 1978 yılı Merkez Bankası kredilerinin 
kamu kesimine geniş çapta kullanıldığı bir dönem ol
muştur. 

Hazine Avansları : 
Bu avanslar Merkez Bankasının Hazineye belirli 

dönemlerdeki nakit sıkıntısını karşılamak üzere açtı
ğı kısa vadeli kredilerdir. Sınırı Bütçe ödeneklerinin 
en çok % 15'i olarak saptanmıştır. Sıkışık dönemler 
geçtikçe Hazinenin bu kredileri Merkez Bankasına 
ödemesi gerekir. Bu duruma rağmen, işlemin böyle 
yürüdüğüne; yani alınan avansın kısa, ya da süreler 
içinde Merkez Bankasına ödendiğine şimdiye kadar 
rastlanmış değildir. Hazineye açılan kısa vadeli avans
ların akibeti, 4 - 5 yıllık dönemler sonunda bir ka
lemde silinmek olmuştur. Bu durum, Merkez Banka
sının Hazineye açtığı kısa vadeli avansları bir çeşit 
(normal gelir) sayması sonucunu doğurmuştur. Tam 
anlamı ile bütçenin bir açık finansmanını oluşturan 
bu avanslar 1978 yılında da eskisi gibi aynı durumu
nu korumuştur. 1975 yılı Aralık ayında 16.8 milyar 
lira olan kısa vadeli Hazine avansları, giderek 1978 
Aralığında 56 milyar 639 milyon liraya yükselmiş
tir, 

Dış borçlarımıza gelince : 
Dövizle ödenecek dış borçlarımızın tutarı 

30 . 11 . 1978 tarihi itibariyle 5 milyar 280 milyon 
dolardır. Bunun 3 milyar 602 milyonu Devlet Büt
çesinden ödenecektir. Geri kalan borçtan 912 milyon 
doları kamu, banka ve teşekkülleri, 761 milyon do
ları da özel sektör kuruluşlarının borcudur. Bir sene 
önceki (30 . 11 . 1977) dış borcumuzun toplamı 4 
milyar 76 milyon dolardı. Buna göre dövizle ödene
cek dış borçlarımız bir yıl içinde 1 milyar 203 mil-
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yon dolar artmıştır. Bu rakamlara kısa vadeli dış 
borçlar dahil değildir. 

Fiyatlara gelince : 
Toptan eşya fiyatları indeksi, 1978 yılının ilk 10 

ayında ortalama c/c 50.3 oranında artmıştır. 1977 yı
lının aynı dönemindeki artış c/c 21,1976 yılında % 
15, 1975 yılında % 11.4 idi. Görülüyor ki, toptan 
eşya genel indeksinde 1978 yılında ortaya çıkan artış 
Türk ekonomi tarihinde rekor bir yükselişi, daha 
doğrusu rekor bir pahalılığı temsil etmektedir. 

Geçinme indekslerinin durumu da bu yargıyı doğ
rulamaktadır. Gerçekten 1978 yılının ilk 10 ayında 
geçinme indeksleri Ankara'da Çf 55.7. İstanbul'da 
ise '-c/c 63.4 oranında artmıştır. 

1978'den önceki beş yıl içinde geçinme indeksle-
rindeki en yüksek artış Ankara'da c/c 19.4, İstanbul' 
da ise Cf 23.8 olmuştu. 1978 yılı, toptan eşya fiyat
larında olduğu kadar geçinme koşullarının ağırlaş
ması bakımından da bir rekor yılı olmuştur diyebi
liriz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1978 Mali Yılı Bütçesinin uygulama durumu ile 

ilgili olarak kısaca şunları söyleyebilirim : Bilindiği 
gibi 1978 konsolide Bütçenin ödenek toplamı 266 
milyar lira idi. Kasım 1978 ayı sonu itibariyle bu 
ödenek miktarı 418 milyar liraya yükselmiştir. Baş
ka bir deyişle, 1978 Konsolide Bütçesinin başlangıç 
ödeneklerine 9 ay içinde 152 milyar lira eklenmiş
tir. Bu artışı gerekli kılan nedenlerin başında perso
nel giderleri gelmektedir. Başlangıçta Bütçede 53 mil
yar lira olarak öngörülmüş bulunan personel gider
leri ödeneklerine Kasım 1978 ayı sonuna kadar ek
lenen ödenek 66 milyar liradır. Bunun 56 milyar li
rası Bütçe Kanunlarının (fon) adı altında Maliye 
Bakanına verdiği (ödenek artırma yetkisi) kullanımı 
ile sağlanmıştır. Yetki kuilanımı (fon) mekanizması 
karşılıksız sayılabilir. 

Personel giderlerinin bu ölçüde artmasının iki ana 
nedeni vardır. Bunlardan birincisi, 1978 Bütçesine 
personel giderleri için gerekli olan ödeneğin gereken 
miktarın çok altında konulmuş olmasıdır. İkinci ne
den ise, 1978 Mali Yılı içinde personel giderlerini da
ha da artırıcı önlemlerin alınmış olmasıdır. Bu yeni 
önlemleri karşılayacak sağlıklı kaynakların mevcut 
olup olmadığına bakılmamıştır. Personel giderlerinin 
önemli oranlarda artışına neden olan düzenlemelerin 
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yıllık mali külfet tahminleri ile 1978'e yansıyan tah
mini tutarları şöyledir : 

Yıllık mali yükü 1978'e yansıyan 

Tam Gün Yasası 15.5 milyar, 10.3 milyar lira. 
Gösterge Tablosu 
Değişikliğinin 22 milyar, 7.4 milyar lira. 
Aile Yardımının 4 milyar, 1.6 milyar lira. 
Ek Ders Ücretinin 4 milyar. 3.4 milyar lira. 
Tayin Bedelinin 2 milyar, 1.3 milyar lira. 

Böylece, toplam olarak 1978 yılı içerisinde ka
nunları çıkarılan ve harcanmaya başlayan mali yük
lerin toplam yıllık olarak 47 milyar 700 milyon lira
dır. 1978'e yansıyan yükü ise 24 milyar liradır. 

Bütün bu gelişmelerle birlikte, başlangıçta 266 
milyar lira iken Kasım ayı sonunda 418 milyara yük
selen Konsolide Bütçe ödeneklerinden fiilen yapıla
bilecek harcamalarla tasarruflar ve buna karşılık el
de edilebileceği tahmin edilen gelirler nazara alınır
sa 1978 Bütçesinin şahsi tahminlerimize göre 25-30 
milyar lira bir açıkla kapanması beklenebilir. 

Değerli senatör arkadaşlarım, 

1978 yılında Kamu kesiminin finansmanına kısa 
bakışımızı tamamlayabilmemiz için. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin durumuna da göz atmamız zorunlu
dur. Zorunludur diyorum çünkü, Türk ekonomisinin 
darboğazlarından, ekonomik sıkıntılarından birçoğu 
bu kuruluşlarımızdan kaynaklanır. Kamu kesiminin 
yatırımcılığı görevini de üslenmiş olan bu teşebbüs
lerin işleyişinden, kârsız ve verimsiz çalıştıklarından 
her zaman yakınırız. Ama 100 milyarlarca liralık te
sislerimizi teslim ettiğimiz, 100 binlerce işçiyi çalış
tıran bu kuruluşlarımızı yasalarımızın öngördüğü dü
zen içerisinde yürüttüğümüzü, yürütülmesine çalıştı
ğımızı veya o görüşte olduğumuzu hiç kimse iddia 
edemez. 

1978 yılı Yatırım Finansman Programında KİT' 
lerin 25 milyar 37 milyon işletme açığı, yani zarar 
verecekleri yatırımlar için de 60 milyar 463 milyon 
lira gerektiği tahmin edilmişti. Böylelikle toplam 
finansman gereksinmeleri 85 milyar 500 milyon lira 
oluyordu. Bu finansman gereğinin, başlangıçta Büt
çeden (27.5 milyar), Devlet Yatırım Bankasından 
(22 milyar), Dış Proje Kredisinden (12.5 milyar), 
özel fondan (19.000 milyar) ve 20 sayılı Petrol Fo
nundan (4.5 milyar) karşılanması öngörülmüştü. 

Değerli arkadaşlarım, 
1978 yılında hemen hemen bütün KİT'lerin üret

tikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarına önemli zamlar 
yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu durumda, KİT'le
rin biraz önce belirttiğim zararlı durumlarının düze
leceğini, finansman ihtiyaçlarının azalacağını bekle
mek doğal bir hal olurdu; ama durum tam tersi ol
muştur. Ürün satış fiyatları yükseldiği için, KİT'le
rin zararları azalacağı yerde çoğalmış, finansman 
programındaki 25 milyar 37 milyon liralık zarar 34 
milyar 348 milyon liraya yükselmiştir. Bu garip du
rumun, toplusözleşmelerin yıl içinde finansman pla
nına getirdiği ek yüklerin etkisiyle ortaya çıktığı dü
şünülebilir. Ancak, Sayın Maliye Bakanı tarafından 
açıklanması gereken bu konu henüz ortadadır. Ken
disinden cevaplamasını bekliyoruz. 

Revize Finansman Programında KİT'lerin yatı
rımlarında 60 milyar 463 milyondan 52 milyar 977 
milyona indirilmiş, Bütçeden KİT'lere ödenecek pa
ra da 27.5 milyardan 28 milyar 860 milyon liraya 
yükseltilmiştir. Revize Programın dikkati çeken bir 
yanı da, finansman kaynakları arasında 17 milyar 
372 milyon lira gibi önemli bir miktarın (diğer kay
naklardan) kaydıyla yer almış olmasıdır. Bu «Diğer 
kaynakların nelerden oluştuğunu açıklanmasını Sa
yın Bakandan bekliyoruz. 

Konuşmalarımızda her zaman üzerinde durduğu
muz gibi, 1978 finansman programında (özel fon) adı 
altında (kaynak) olarak gösterilen 7 milyar lira, bi
zim görüşümüze göre Merkez Bankası Kanununa ay
kırı ve tam bir açık finansman ürünüdür. 

Değerli senatörler; 
Görüşmesini yaptığımız 1979 Mali Yılı Konsolide 

Bütçe Teklifi Hükümetten geliş şekliyle 395 milyar 
871 milyon lira olarak önerilmiştir. Bu ödeneğin 120 
milyar 200 milyonu personel giderlerine, 64 milyar 
800 milyon lirası cari giderlere ve 117 milyar 300 
milyon lirası transferlere, 89 milyar 600 milyon lirası 
yatırımlara ayrılmıştır. 4 milyar lira da kamulaştırıl
ma için öngörülmüştür. 

Toptan ödeneğin genel ve katma bütçeler arasın
daki bölüşümü sırasıyla; 385 milyar 800 milyon ve 
10 milyar 37 milyon şeklindedir. Konsolide Bütçe 
teklifi 1978 yılı Bütçesinin başlangıç ödeneklerinden 
c/c 48,6 oranında, 129 milyar 500 milyon lira fazla
dır. 

1979 Konsolide Bütçe teklifinde en büyük pay, 
120 milyar 200 milyonu personel giderlerine, 64 mil
yar 800 milyonu ise diğer cari giderlere ilişkin ol-
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mak üzere, toplam 185 milyar lira cari giderlere ay
rılmıştır. 

1978 Bütçesine nazaran yatırım ödeneklerinde ar
tış, % 41,8 oranında, 26 milyar 300 milyon liradır. 
Konsolide gelir bütçesi 25 milyar lirayı iç istikraz 
olmak üzere giderlerine ayırmış, yani gelirleri de gi
derlerine eşit bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
1979 Bütçe teklifinin ilk göze çarpan özelliği cari 

gider, personel giderlerindeki olağanüstü artıştır. Bu 
haliyle, 185 milyar lirası personel ve diğer cari gi
derlere ayrılmış bir bütçeyi, ne yapıcı bir bütçe ola
rak değerlendirmek olanağı vardır, ne de içinde bu
lunduğumuz galopan enflasyon döneminin gereklerine 
uyar bir bütçe olarak. Bu durum şüphesiz hemen bu 
yıl ortaya çıkmış bir tutumun sonucu değildir. Per
sonel politikamızın, Devlet Memurları Kanununun 
uygulamaya konulmasını kovalayan yıllarda amacın
dan saptırılmış olmasının sonucudur. Kamu personeli 
konusunun bugün her yönüyle büyük bir sorun hali
ni almış olmasını belli nedenlere bağlayabiliriz. 
Bunların en önemlisi, kamu personeli sayısındaki sü
rekli artışlardır. Şimdi sunacağım rakamlar bu gö
rüşü doğrulamaya yetecektir sanırım. 

Genel, katma ve döner sermayeli kuruluşların 
kadro sayıları toplamı ve bu toplamdaki artışlar 
şöyledir. 

1970 yılında bu saydığım kuruluşların kadroları 
toplamı 531 129 idi. Bu kadrolar bir yıl içinde, yani 
1971 içinde 585 500'e çıkmıştır, yani yılda 54 671 
kadro artmıştır. 

1972'de kadrolar 627 251'e çıkmıştır. Artış 41 451' 
dir. 1973'te kadroların yükseldiği rakam 680 395'tir. 
Bir yıldaki artış 53 144'tür. 1974'te kadroların mik
tarı 699 720 olmuştur. Artış 19 325'tir. 1975'te kad
rolar 742 081'e yükselmiştir. Artış 42 361'dir. 1976' 
da kadrolar 841 795 olmuştur. Artış bir yıl içinde 
99 714'tür. 1977'de kadrolar 931 943'e yükselmiştir. 
Artış 90 148'dir. 1978'de bu kadroların vardığı en 
son rakam 997 835 olmuştur. Bir yıllık artış 65 892 
dir. Bunlardan silahlı kuvvetler hariçtir. 

Eğer bunlara adalet teşkilatındaki, üniversite teş
kilatındaki personeli, üniversite öğretim üyelerini ve 
yardımcılarını eklersek, personel sayısı 1 milyon 26 
bine yükselmektedir. 
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gibi, 65 892 adettir. Bu, üç yılda olmuştur. Sekiz yıl
lık dönem içinde memur sayısındaki yıllık ortalama 
artış, buna göre 58 338'dir. 

Bu artışlarda sosyal adaletin dağılımında, ya da 
işsizlik sorununa bir ölçüde çare bulmada, ya da 
refahın tabana doğru yayılmasında Devlet kadro-. 
larının bir araç olarak kullanıldığına ilişkin bir amaç 
saklıdır diyemiyeceğiz, ama Hükümet görevini yük
lenmiş bazı siyasi partilerimiziin, kadro artışlarım 
parti mülahazaları ile hoş karşıladıklarını rahatlıkla 
tahmin edebiliriz. 

Konunun göze çarpan özelliklerinden birisi de, 
çok güç ekonomik koşullar altında geçen 1978 yılın
daki durumdur. 1978 yılındaki ağır enflasyon orta
mı, istikrar ortamının kurulmasına yardımcı olma^ 
yi, bütçeye çeki düzen vermeyi, tasarruflu hare-i 
keti her zamankinden daha açık, daha çok zorunlu 
kılarken, bu yıl, en çok kadro artırılan yıllar sıra
lamasında üçüncü sırayı almıştır. 

Memur sayısındaki sürekli artışı önlemek için 
1979 Bütçe Kanununda bazı önlemler öngörülmüş-! 
tür. Ancak, en geçerli önlemin, kadro ihdası yet
kisinin Parlamentoya bırakılması olduğunu tekrarla
mak isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 

1979 Bütçesinde öngörülen 25 milyarlık iç istik
razın iki katma çıkarılabilmesi için, Bütçe Kanu
nunda Maliye Bakanına yetki verilmektedir. Yetki 
kullanılmasa bile, bu çaptaki bir iç istikraza Türki
ye'de ilk defa başvurulmaktadır. Ancak, büyük 
çaptaki iç istikrazları gerçekleştirmek için 1976 yılın
dan beri uygulanan çok sakıncalı bir yöntemi tek
rar açıklamak isterim: Bilindiği gibi, bankalar 
nezdindeki vadeli + vadesiz mevduat için Merkez 
Bankasında bir karşılık bulundurmaya yasal olarak 
mecburdurlar. Bu karşılıklar Merkez Bankası adına 
bloke edilir, ilgili Bankalar bunu kullanamazlari 
Bu karşılıklar mevduatın belli bir oranında olur, 
Halen c/c 25'dir. Karşılıklar, hem mevduatın bir 
çeşit garantisidir, hem de çok önemli bir para * 
kredi aracıdır. Oranının yükseltilip alçatüması ile 
piyasadaki para miktarı kontrol altında tutulur.; 
İşte bu mevduat karşılıkları 1976 yılında çıkarılan 
bir Kararname ile anahedefinden saptırılmış ve Ha
zinenin; yani bütçenin bir çeşit finansman kaynağı 
haline getirilmiştir. Şöyle ki, bu Kararnameye göre 
iç istikraz tahvillerine yatırılan mevduat karşılıkları 
için, Merkez Bankasında bloke edilmesii gereken 
% 25 oranındaki karşılık % 10'a indirilmiştir. Bu« 

Genel, katma ve döner sermayeli kuruluşların se
kiz yıl içinde memur sayısındaki artışı Ç 'c oo oranın- I 
da, 466 706'dır. Bu yoğun artışlar 1976'da 99 714, 
1977'de 90 148 ve 1978'de, yukarıda açıkladığım 
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na göre Bankalar, Merkez Bankasında, küçük bir 
faizle ve kullanılamayacak biçimde bloke etmeleri ge
reken mevduat karşılıklarını Devlet tahvillerine yatı
rarak % 11, ya da % 14 faiz almak gibi kârlı bir 
olanağa kavuşmuşlardır. 

Ama, bloke karşılıkların böylece yeniden piyasa
ya çıkmasına olanak verilmek suretiyle, bunların 
para - kredi kontrol aracı olma nitelikleri de 1976'dan 
beri bir oranda ortadan kaldırılmıştır. Mevduat 
karşılığı sistemini daha özenle ve amacına uygun bir 
hiçimde kullanmak zorunda olduğumuz bir enflas
yon döneminde, 1979 Bütçe Kanununda öngörül
düğü gibi, bu karşılıkları geçen senelerden daha 
yüksek miktarlarda finansman aracı olarak kullan
mak, gerçeklerin tam tersine bâr tutumdur. 

Değerli arkadaşlarım, 
1979 Bütçe Yılında KİT'ler için öngörülen yatı

rım ve finansman programı çok ilginçtir. İlginçliğin 
ilk yanı, programın gerçekleşmesi için öngörülen 
varsayımlardan başlamaktadır. Örneğin, KİT'ler 
için hazırlanan finansman programının gerçekleşebil
mesi şu koşullara bağlanmaktadır: 

1. Mal ve hizmet satış fiyatları bugünkü düze
yini korumalıdır. 

2. Girdi fiyatlarında değişiklik olmamalıdır. 
3. KİT'ler Merkez Bankasına olan borçlarını 

ödememelidir. 
Eğer, bunlar gerçekleşirse, finansman programı 

da gerçekleşecektir. 
Şimdi sayın senatörler; 
KİT'lerin 1979 yılı için hazırlanan yatırım ve fi

nansman programlarının gerçekleşme olanağının az 
olduğunu anlatmak için, bu koşullardan daha açık 
ve daha öz şeyler söylemek mümkün müdür acaba?.. 
Enflasyonun en ağırını yaşayan bir ülkede, satış ve 
ilk madde fiyatları değişmeyecektir. KİT'ler Merkez 
Bankasına olan borçlarını ödemeyeceklerdir. Oysa, 
enflasyonla savaşmak istiyorsak, örneğin, KİT'le
rin söylenenin aksine satış fiyatlarının zararlarım ka
patacak şekilde yükseltilmesi, Merkez Bankasından 
açık finansman (yani emisyonu artırıcı) yoluyla alı
nan borçlarını Bankaya ödemelerini sağlamamız ge
rekir. Bütçe gerekçesinde olduğu gibi, bunların 
aksini söylemek, peşinen. «Bu finansman programı 
gerçekleşmeyecek, KİT'lerin enflasyona olan olum
suz katkıları bir ölçüde devam edecek.» demekle 
bir sayılın 

Şimdi, bunları böylece belirttikten sonra, 1979 yı
lında KİT'ler için öngörülen yatırım ve finansman 
programına dönelim. 
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Anılan yılda bu teşekküller, (Eğer yukarıdaki ko
şullar gerçekleşirse tabii, 15 milyar 103 milyon lira 
zarar edecektir; 95 milyar 797 milyon lira da yatırım 
yapacaklardır. Böylece, sağlanması gereken finans
man 110 milyar 900 milyon lira olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

1978 bütçesi için de söylediğim gibi, bu kaynak
lardan özel fondan karşılanması öngörülen 17 milyar 
500 milyon lira bize göre tamamen karşılıksız ve açık 
bir finansmandır; emisyon artırır, Merkez Bankası 
Kanunu hükümlerine de aykırıdır. Özellikle, istikrar 
aranan bir dönemde kaynak olarak kullanılma
sı gerekir. Öte yandan, yatırımları hızlandırma 
fonundan karşılanacağı belirtilen 12 milyar 900 
milyon liraya karşılık, Maliye bütçesinin bu 
tertibinde sadece 5 milyar lira ödenek var
dır. Ancak, Sayın Maliye Bakanının bu ödeneği 6 
katına kadar artırma yetkisi de vardır. Ödenek ar
tırma yetkisi kullanıldığı oranda belirli açık finans
man oluşturacağına göre, yatırımları hızlandırma fo
nundan KİT'ler için ödenek üstünde kullanılacak olan 
6 milyar 600 milyon lira sağlam bir kaynak sayıla
maz. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Dış ödemeler dengemizdeki olumsuz durum ve 

döviz darboğazı sorunu henüz bir çözüme bağlana
mamıştır. 1978 yılı içinde sağlanan borç ertelemeleri 
ve proje kredileri, ekonomimizin ivedi ithalat gerek
sinmelerini karşılayacak nitelikten uzaktır. 

Hükümetin taze para bulmak için harcadığı büyük 
ve sürekli çabalar henüz olumlu bir sonuca ulaşama
mıştır. Uluslararası Para Fonundan sağlanmış olan 
450 milyon dolarlık kolaylığın kullanımında çeşitli 
güçlükler ve gecikmeler olmaktadır. Bizim de ortağı 
bulunduğumuz bu kuruluşla olan ilişkilerimizde, uzun 
süreden beri bir anlaşmazlık, bir zıtlaşma havası sezil
mektedir. Anlaşıldığına göre IMF, bizim kabul ede
meyeceğimiz bazı önlem önerilerinde ısrar etmekte
dir. Bu önerilerin nelerden oluştuğu, ne bizim yetkili-
lerimizce, ne de IMF organları tarafından açıklan
mıştır. Ancak. IMF'nin 1978 Mart ayında yapılan 
devalüasyonu yeterli bulmadığı, ayrıca KİT'lerle il
gili bazı önlemlerin alınmasını istediği tahmin edil
mektedir. 

Yeni bir devalüasyon hakkındaki görüşümüzü bu 
vesileyle bir daha özetle belirtmek isteriz. 

Ağır enflasyon dönemlerinde yapılacak devalüas
yonlardan yararlı bir sonuç alınması hemen hemen 
olanaksızdır. Enflasyonu önleyici, durdurucu kesin 

60 — 



C. Senatosu B : 32 2 , 2 . 1979 O : 2 

istikrar önlemlerinin uygulanmaya konulmuş olma
sıyla birlikte, döviz rezervleri de yeterince takviye 
edilmiş ülkelerde, tabii diğer koşullar da mevcutsa, 
devalüasyonun başarı şansı artar. Bizim kanımıza gö
re, Mart 1978 başında yapılan c/c 30'luk devalüasyon, 
bu koşullar mevcut olmadığı için başarısız, hemen 
hemen boşa gitmiş bir para operasyonu oluşturmuş
tur. Bu bakımdan yeni bir para operasyonu ile Tür
kiye'ye yapılacak yardım faaliyetleri arasında organik 
bir ilişki bulunmalıdır. Bu ilişki için de, daha önce 
çözümlenme bakımından öncelik dış yardımda, döviz 
rezervlerinin takviyesinde olmalıdır. Dış yardım ko
nusunda, uluslararası finansman kurumlarında ve bir
çok ekonomi ve savunma örgütlerinde kaderbirliği, 
işbirliği yaptığımız gelişmiş ülkelerin tutumlarını kav
ramak, cidden zordur. Buna örnek olarak AET'nin 
tutumu ile Guadalupe zirvesinden sonra Dört Büyük'-
lerin ele aldıkları «Türkiye Âcil Yardım Aksiyonu»' 
nun durumunu gösterebiliriz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu bizimle olan ilişki
lerinde daima uzlaşmaz, daima aleyhimizde bir tu
tum içine girer görünümündedir. Bu olumsuz tutum, 
hem anlaşmalarımıza göre Türk işçilerinin hak ettik
leri topluluk içinde serbestçe dolaşımda, hem kredi 
konusunda, hem de ihracatımıza miktar kısıtlamaları 
koyma, tarım ürünlerimize tanınan ödünlerin genişle
tilmesi konularında kendini açıkça göstermektedir. 
Özellikle AET ülkelerine yaptığımız pamuk ipliği, 
tekstil ve konfeksiyon satışlarının ihracat gelirlerimiz 
içindeki önemli yeri bilinirken, bu mallarımıza kısıt
lamalar konulmasını anlamak cidden zordur. 

Dörtlerin Türkiye'ye yardım kampanyaları, âcil 
olma durumunu yitirmek üzeredir. Çünkü, Dört'lerin 
âcil yardım için öngördükleri basında açıklanan ko
şullar gerçekten düşünülüyorsa, bu yardımın gerçek
leşmesi, daha uzun zaman alacağa benzer. 

Bu durumda ne yapmamız gerekecek?.. Bu durum
da ilk yapacağımız iş, evvelâ kendi kendimize yardım 
olmalıdır. Sayın senatörler. Kendi kendimize yardı
mın isabetli önlemlerini bulabilmenin yolu ise, bir is
tikrar programını hazırlayıp uygulamaktır. 1978 yı
lında gerçi para - kredi, ihracat ve benzeri konularda 
ve savurganlık konularında önlemler alınmıştır: an
cak bunlar eksiktir ve bir stabilizasyon programı di
siplininden yoksundurlar. Bu bakımdan, 1978 yılı 
m ekonomik ve mali zorluklarımızın, enflasyonun çok 
olumsuz etkilerini bulup uygulamaya başlamak açı
sından verimli bir yıl saymak mümkün değildir. 

Ekonomiye, bir istikrar programı sınırlan içinde 

düzen verirken, kuşkusuz ilk önce bütçelerimizi ele 
almak gerekecektir. Konuşmamın baş tarafında da 
değindiğim gibi, ekonomimiz sağlıklı bir dengeden 
yoksundur. Aslında Türkiye'de, kaynak - harcama 
dengesi bir türlü kurulamamıştır. Zorluklarımızın en 
belirgin nedenlerinden birisi burada yatmaktadır. Tü
ketim harcamaları çoğalır, tasarruflar azalırsa; sonuç, 
ya enflasyondur, ya da iç tasarrufların eksiğini dış 
tasarruflarla kapatma zorunluğudur. İç tasarrufların 
yeterince oluşamamasmın da en önemli faktörlerinden 
birisi, vergi politikamızın düzensizliği, yetersizliğidir. 
Gönüllü olarak yeterince gelişmeyen tasarıları, âdil 
bir vergi düzeni yoluyla kalkınma amaçlarına aktar
mak olanağı vardır. Oysa memleketimizde, Maliye 
politikamız bir türlü canlı, zamana, ekonomik gerek
lere uygun bir yapıya sokulamamıştır. Bu eksikliği
mizi gidermeden, bütçe giderlerimizi sağlam vergi 
kaynaklarına dayandırmadan, bir istikrar programı
nın başarılı olabilmesini bekleyemeyiz. 1979 Bütçesi, 
bu bakımdan ekonomik istikrara yardımcı olabilecek 
bir bütçe sayılamaz bugün için. 

Ancak unutmayalım ki. Sayın Ecevit Hükümeti, 
aylarca önce kapsamlı bir vergi paketini Meclislere 
getirmiştir. Ancak, Millet Meclisi gündemine kadar 
gelen bu vergi paketinin daha ileri aşamalara götü-
rülemiyeceği anlaşılmıştır. Bu durumun nedenini, 
tasarının, geniş kapsamlı ve içeriğinin tartışmalı ol
ması kadar, sunuş biçiminde de aramak gerekir. Ör
neğin, Gelir Vergisindeki adaletsizlikleri, vergi kayıp
larını önlemek, dar ve orta gelirli vatandaşların ver
gi yüklerini hafifletmek amacıyla getirilen tasarının, 
vergi nispetleri ile ilgili tarifesi, amaca asla uygun 
düşmeyen bir düzenleme getiriyordu. Vergi tarifesi 
öyle düzenlenmişti ki. dar ve orta gelirli vatandaşların 
vergi yükünün azaltılması amacını güden tasarı, ver
giye tabi tutulacak safi kazançları 1 100 000 liraya 
kadar olan kimselerin gelir vergilerinde de yükselt
me değil, alçaltma yapıyordu. Türkiye'de ayda net 
100 000 lira dolayında para kazanan bir kimsenin 
dar veya orta gelirli sayılarak bugün ödediği vergi
nin daha da aşağı vergilendirilmesi şüphesiz amaca 
tamamiyle ters düşen bir düzenleme idi. Umarız ki, 
yeni getirilen Gelir Vergisi tasarısında bu ve buna 
benzer hükümlere yer verilmeyecektir. 

Yukarda da belirttiğim gibi, yeni vergi tasarıları
nı, arzuladığımız programlı istikrara ulaşma isteği
nin bir unsuru sayıyoruz. 

İstikrar programının başarısı için bütçe ile ilgili 
I olarak ele alınacak başka bir önlem de, ödeneklerin 
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yıl içinde yükseltilmesi, birkaç katına yükseltilebil
mesi için Maliye Bakanına tanınan yetkilerdir. Büt
çelerde milyarlarca lira olarak yer almış olan bir kı
sım ödeneklerin bazen, «yeterince» bazen «altı kat, 
beş kat» gibi ifadelerle artması gibi hükümler yer al
maktadır. Bazen de mevcut olmayan tasanlar için bu 
çeşit yetkiler öngörülmüştür. Örneğin; «Tarım Si
gortası Fonu Yasasının çıkması halinde» ifadesiyle 
harcamalara yetki verilmektedir. 

Bu tür uygulamaların bütçe anlayışının, bütçe di
siplininin tamamen dışında kaldığı açıktır. Ekonomi
de istikrarın yeniden kurulmasına çalışıldığı bir dö
nemde kontrolsüz harcamaların ve açık finansman 
yollarının tıkanması elbette ki gerekecektir. 

Şunu da ilave edeyim ki, fon mekanizması da de
nilen bu tür harcama yolları 1979 bütçesinde sayı ola-
rak azaltılmıştır; ama kalanların kullanımı ekonomi
ye zarar verebilecek durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Bir istikrar programının en önemli konularından 

biri de ücret ve fiyat politikası esaslarının saptanma
sıdır. Ülkemizin ve milletimizin geleceği söz konusu 
olduğunda, sorunlarımızın açıkça tartışılmasında bü
yük faydalar vardır. Bugün, biz bu durumda bulu
nuyoruz ve diyoruz ki, «İstikrar programı, ücretleri 
ve bazı fiyatları da, gerekiyorsa kapsamı içine alman 
ve yasal düzen içinde bunları kısa süreler için bir di
siplin altına sokmalıdır.» Kiralar da böyledir. Tür
kiye'de fiyat oluşumu en bozuk ve vatandaşları en 
çok bezdiren oluşumlar kiralarda görülmektedir. Bir 
düzen içine sokulması gerekli olan ve en önde gelen 
konularımızdandır. 

Değerli arkadaşlarım: 

Türk ekonomisinin istikrarını bir program içinde 
kendimizin araması kadar akılcı bir yol yoktur. Biz, 
bir bütçe konuşmasının sınırları içinde, ekonomik so
runlarımızı düzene kavuşturmada yararlı olabilecek 
düşünceleri ve bazı önerileri belirttik. Bunlara eklene
cek öneriler de bulunduğuna kuşkumuz yoktur. Esas 
olan, bir fikre inanmak ve ona inandırmaktır. Öyle 
sanıyoruz ki, ekonomimizin feraha çıkması için bazı 
önlemlerin alınması gerektiğini halkımız anlayışla 
karşılayacaktır. Biz, hepimiz ekonomik zorlukları 
yenme amacıyla her adımın yanında ve onun yardım
cısı olacağız. «Ekonomiyi bu duruma ben sokmadım, 
başkaları soktu» diye karşılıklı suçlamalar bizi hiç bir 
yere götüremez. Hiç bir iktidarın, ülkemizi isteyerek 
zor durumlara düşüreceğine kimse inanamaz. 

Biz, gereken önlemler samimiyetle alınır ve uygu
lanırsa, sorunlarımızın kısa sürede çözümleneceğine 
inanıyoruz. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 

hepinize derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, grupları adına söz isteyen sayın 

üye?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Fikret 

Gündoğan, buyurun. 
Sayın Gündoğan süreniz 90 dakikadır. Saat 18.00; 

hatırlatırım efendim. İnanıyorum ki, rahatlıkla bu 
hususta bize yardımcı olacaksınız. 

Teşekkür ederim, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok de
ğerli üyeleri; 

1979 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
bunun düşüncelerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime başlamadan önce, dün akşam insanlık 

dışı bir saldırı sonunda hayatını kaybeden düşün 
adamı, yazar ve gazeteci Abdi İpekçrnin kaybından 
duyduğumuz derin acıyı ve üzüntüyü tüm Grup üye
lerimiz adına Yüce Kurulunuza arz etmek isterim. 

Bu menfur saldırıyı düzenleyenlerin ve yöneten
lerin Abdi İpekçi'nin şahsında demokrasi ve düşün 
özgürlüğüne yönelik emeller taşıdığı bir kere daha 
kesin olarak gün ışığına çıkmış bulunmaktadır. Sal
dın faillerini grup olarak şiddetle tel'in eder, bu gibi 
saldırılar sonucunda hayatlarını kaybedenlerle bir
likte, müteveffa Sayın Abdi İpekçiye Tanrıdan rah
met diler, kederli ailesine ve Türk Milletine başsağ
lığı dilerim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İktidar Grubu sorumluluğunu taşıyan bir kişi ola

rak, bu yıl yapılacak bütçe müzakerelerinde, biraz 
sonra bir kısmını ancak okuyabileceğim ve salt eko
nomi politikası ve bütçe üzerinde geliştirilmiş olan 
görüş ve düşüncelerimizi arza başlamadan önce, bu 
kürsüde Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
UcuzaFın ifade ve beyanlarında cevaplanması lüzu
muna inandığımız bazı yönlere cevap arz etmekle işe 
başlayacağım, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ucuzal, önce, Milli Birlik Grubu adına ko

nuşan arkadaşımızın sözlerinden incindiklerini ve söz
lerini ağır buldukları için Genel Kurulu terkettikle-
rini ve bu grubun bir «Husumet Topluluğu» olduğu
nu ve milli birlik ve beraberliği sağlamak yerine, ay
rıcalık güttüklerini ve giderek Cumhuriyet Halk Par
tisine yan çıktıklarını ifade ile söze başladı ve bu
nunla da yetinmedi, bugün kamuoyuna bir bildiri de 
yayınlamayı ihmal etmediler. 

Bildiride de açıkça ifade ettikleri gibi, Milli Birlik 
Grubunu «Husumet Topluluğu» olarak kabul ve 
ilan etmelerinin nedeni, Milli Birlik Grubunun bu kür
süden yaptığı konuşmadan ötürü değildir. Bir tarihi 
gerçeği bütün çıplaklığıyla dile getirmekte fayda, ya
rar, hatta zorunluk hissediyorum. 

Adalet Partisinin, bugün Cumhuriyet Senatosun
da yer almış bulunan Milli Birlik Grubuna karşı gi
riştiği saldırılar, temelde onların şahıslarına veya bir
liğine karşı değildir; topluluğuna karşı değildir. Bu 
Adalet Partisi saldırılarının temelinde yatan gerçek 
neden, 1960'larda Türk toplumunun içinde yaşadığı 
çağdışı, insanlık dışı bir çarpık kapitalist düzenin 
doğrultulması yolunda yapılan devrime sağladıkları 
önemli katkıdan ve o devrim sonucunda meydana 
gelen Anayasanın bu ülkede uygulanmasından duy
dukları infialden kaynaklanır. Onlar, Milli Birlik 
Grubu üyelerinden değil, Anayasadan ve onun getir
diği düzenden şikâyetçidirler. Ondan, onlar Milli 
Birlik Grubunu, Anayasanın... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sahip çıkıyor
sunuz. Çünkü bu düzeni hergün ihlal ediyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tarla faresi, 
çık dışarı. Bunu grup başkanlığından atın dışarı. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay, Sayın Dalokay. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, bu kesintileri hesap
lamanızı isterim. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay, rica ederim, siz 
Grup yöneticisisiniz. 

Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Kesilmeleri hesaplayın lütfen. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale ederim 

ben. Müsaade buyurun. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Milli Birlik Grubu gerçekten tarihte 
Türk Ulusunun kaderinde... 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sadede 
gel, sadede. 

E. AKIP AKS AÇ (Kırşehir) — Sadette, sadette. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen efendim. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Devrimlerin ve dönüşümlerin fevkala
de lüzumlu ve zorunlu hale geldiği bir dönemde... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Canım 
Milli Birlik Grubunun müdafaası ona düşer mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yardımcı olun. 
CHP ÇRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Türk evladı olarak kendilerine düşen 
görevi yapmış insanların şerefini taşımaktadır. Onlar 
burada bir simgedir. Anayasanın... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Onu Ah
met Yıldız söyledi; sen boş ver onları. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hangi amaca yönelik olarak, Türle 
toplumunu hangi doğrultularda götürecek olan Ana
yasanın vedialarıdır ve Türk insanının oylarıyla bu
rada otururlar. Şikâyet onlardan değildir; tekrar edi
yorum... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İmtiyaz
dan... 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Şikâyet 

imtiyazdandır. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 15 senedir niye 

gücün yetmedi?.. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Getirilen düzendendir ve giderek, hal
kın sahip çıktığı Anayasadandır. Çünkü 'kendilerini... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Fazla söyle
me, bırakıp kaçarlar. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Kendilerini huzursuz eden, rahatsız 
eden en önemli öğelerden biri, bugünkü toplumcu, 
devrimci, halkçı, ilerici demokratik sol dünya görüşü
ne açık Anayasadır. Şikâyetleri bundandır. Ama ben 
onların savunmalarını üzerine almış bir çeşit vekilleri 
değilim, bu gözle görüyorum; insanlık onuruna ya'kışır 
mücadele verenlere dünyada duyulan saygının bir eşi
ni onlara duyuyorum. Bu benim kişisel, katılırsa Gru
bumun da fikridir. Hele Milli Birlik Grubunu «Hu
sumet Topluluğu» olarak ilan etmenin insan zihnin
de yarattığı çağrışımları bir an için düşünmek, bir an 
için o «Husumet Topluluğu» sözcüğü üstünde dur
mak gerekirse; kendilerinin hiçbir zaman inkâr etme
dikleri cedleri DP'riin devamı olmaları süreci içinde 
bir tarihi olayı hatırlattığını arz etmek isterim. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunun iş- I 
le ne ilgisi var Sayın Başkanım?.. [ 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anayasa
daki yerlerini sarsıyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Bilindiği gibi, 1945'lerden sonra bu ül
kede, şimdi Adalet Partisi ismiyle anılan siyasal par
tiyi, Demokrat Parti adıyla kurulduğu günlerde bir 
milli husumet andı, kurumu icat etmişlerdir... 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Yalan, husu
met andı diye bir şey yoktur; teminat andıdır, milli 
tesanüt andıdır o. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Ve bu husumet andının giderek bu
güne kadar devam edegeldiği... I 

BAŞKAN — Sayın Yırcah, sakin olun efendim. 
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hâlâ yalan söy

lüyorsun; kendiniz uydurdunuz. Tarih önünde yalan 
söylüyorsun. Bakınız zabıtlara; ayıp bunu söylemek. I 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, lütfen efendim sakin 
olun. j 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Yazılı belge... 

BAŞKAN _-— Sayın Gündoğan, biraz toparlaya- ! 
rak rica-edeyim. Diğer kısma geçiverin. J 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Nedir efendim? Neyi toparlayayım? 
Nereye?.. 

BAŞKAN — Efendim, bütçeye geçin beyefendi. I 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Bütçeye mi?.. 

BAŞKAN — Siz İktidar Grubunun Grup Başısı
nız; rica edeyim yapmayın. Yardımcı olun azıcık bi- I 
ze efendim. Bir olay mıdır yani istediğiniz; yapma- I 
yın Sayın Gündoğan. (Gürültüler) 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Allah Allah, böyle Başkan da görme- I 
dim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Husumetten 
geliyor. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) - - Başkanım, bı
rakın konuşsun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Efendim, 
Milli Birlik Grubunun yasal durumu münakaşa ko
nusu olmaya başlamıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
bırakın konuşsun; konuşsun da tescil etsin. (Gürül
tüler) j 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun. 
Ben uyarıyorum efendim. 

Sayın Ucuzal, ama sizi dinlediler; müsaade edin, 
müdahale ediyorum ben. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Arkadaşlarım; 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, bugün bir yıldan 
beri iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Paıt&ıinin 
can güvenliği, asayiş ve huzur açısından basan gös
teremediğini ve bu itibarla Halk Partisi Hükümöttriin 
bu memleketin yönetiminden elini çekmesini ve istifa 
etmesini istediler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Halk ne 
kadar isterse, o kadar komünist olursunuz değil mi?.. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Arkadaşlarım; 

Şimdi, böyle bir isteğin, can güvensizliği ve asa
yişsizlik temeline dayalı olarak yürütülen bir isteğin 
aslında analizini yapmakta fayda mülahaza ediyo
ruz. Neden dolayı Türkiye'de can güvensizliği ve asa
yişsizlik vardır?.. Can güvenliği ve asayişsizliğin ger
çek nedenleriyle, temelleri ve kökenleri ve o güven
sizliği ve asayişsizliği yönetenlerin kimler olduğunu 
görüp göstermek zorunluğu vardır. 

Arkadaşlarım; 
Can güvensizliği, asayişsizlik vardır. Gerçekten, 

bir yıldan beri bütün uğraşlara rağmen şiddetini ve 
hiddetini kaybetmek şöyle dursun, artırdığı da bir 
gerçektir. Ama neden dolayı böyle bir süreç, böyle 
bir tırmanma takip etmektedir can güvensizliği, asa
yişsizlik ve huzursuzluk?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Acziniz
den. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — İşte, çözülmesi lazım gelen sorun bu
radadır. Can güvensizliği, asayişsizlik ve huzursuz
luk, onların anlattığı gibi, bireysel terör eylemlerin
den oluşan, hele sol aşırı mihrakların meydana getir
diği, sol bir terör ve asayişe yönelik eylem olduğu 
iddiası tamamen geçersiz ve yanlıştır. Asayişsizliğin, 
can güvensizliğinin ve huzursuzluğun temelinde sol 
veya sol mihrakların hareketleri yatmıyor. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Beslediniz 
tabii, şimdi de başınıza bela oldu. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Asayişsizliğin ve huzursuzluğun teme
linde, artık tükenme noktasına gelrniş çarpık kapita
lizmin, her zaman ve her yerde ve tarihin her döne
minde olduğu gibi, başvurduğu uyumlu, tutarlı, sis
temli faşizan, faşizm komplosu yatmaktadır. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öyle mi I 
efendim?.. Allah Allah... 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devaml'a) — Bu üke , Türkiye'de şu veya bu kim- I 
senin bireysel terör eylemleriyle değil, her yanı, her I 
yönü ustaca planlanmış bir faşist komployla karşı I 
karşıya kaldığı içindir ki, can güvenliği... I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kızılcık
ları koru... I 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Can güvensizliği ve huzursuzluk devam I 
eder, gelir. Hele kendisine, tabirimi mazur görsün, I 
kalben yakınlık duyduğum Ömer Beyin, Partisinin I 
Grubunu soktuğu şu duruma... I 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ne olmuş 
Gruba?., 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Siz de eğer biraz sonra anlatacağım I 
sözlerle muttali olursanız, ne kadar talihsiz bir ko- I 
nuşma olduğunu anlayacaksınız. I 

Ne buyuruyor Sayın Adalet Partisinin Sözcüsü I 
Ömer Ucuzal?.. Diyor ki, «Can güvensizliği, asa- I 
yişsizlik ve huzursuzluk sol mihrakların eseridir, ürü- I 
nüdür...» (AP sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 1 

Doğru diyorlar; tamam ve yalnız o söylemiyor... I 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — İçişleri Bakanınız da 

söyledi. I 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — ...Yıllar yılı kendi başlan da böyle söy- I 
lüyor ve yalnız söylemekle kalmıyorlar; şu bildiride I 
de, satırında okuyacağım gibi, tescil ediyorlar fikir- I 
lerini. I 

«13 aydır cereyan eden bu kabil hadiselerin tek 1 
suçlu ve sorumlusu bugünkü Hükümet ve onun yan- I 
daşı sol mihrakları görmezlikten gelerek...» (AP sıra- I 
lanndan «Doğru, doğru» sesleri) I 

Doğru diyorlar. Şimdi bakın ne talihsizler... I 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Zapta geçtiği için 

teşekkür ederim. I 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Arkadaşlarım; I 
Eğer bu görüş ve düşünce... I 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kulağından 

tutun atın dışarı, hilkat garibesi!.. Çık dışarı. I 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... I 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sus ulan!.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hilkat garibesi 

sensin, terbiyesiz herif. | 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen efendim. 
Sayın Feyyat... 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Feyyat, niçin müdahale ediyorsunuz efen

dim konuşan hatibe?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bu Bakırköy garibesi buradan çıkacak. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

bu deliyi atın. 

BAŞKAN — Sayın Dalökay, lütfen oturun, ben 
müdahale ediyorum. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Talihsiz,.. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, lüt
fen, muamele rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, dinliyo
ruz konuşmayı, müsaade buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Talihsiz olduğu kadar mensup olduğu 
Gruba zarar veren şu konuşma, bütün terör ve asa
yişsizlik eylemlerinin sahiplerinin sol olduğu ve o so
lu da Cumhuriyet Halk Partisinin koruyup geliştirdi
ği iddiası, gerçekten talihsiz bir iddiadır. Düşünebili
yor musunuz... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
^atfeıı muamele yapın. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de dinleye
yim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
müdahale edin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, hattip 
konuşurken kesmeyin. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Kesmeyeceğim. 
BASKA.N — Sonunda çözeriz efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

mecbursunuz kesmeye, 
BAŞKAN — Kesemezsiniz konuşmasını. Zorlama

yın başka yanlış yola efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bakırköy gari
besi. 

BAŞKAN — Peki efendim, o hususu zabıtlardan 
tetkik edip gereğini yapacağız, 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O bana deli 

dedi, ben de ona hilkat garibesi dedim; ödeştik. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, hakkınızda disiplin 
yoluna gideceğim efendim. Ceza tertip edeceğim Sa
yın Feyyat. Zorlamayın beni efendim. 
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CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Karadan malul. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Neresinden bakılırsa bakılsın, bu dü
şünce, bu diyalektik tamamen yanlış, ters ve... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin eski içişleri 
Bakanı da o halı yapmıştı. 

CHP GRUBU ADINA FÎKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — ...Söylenenleri mahkûm edecek nitelik
te bir diyalektik, düşünce ve mantıktır. 

Mademki bütün terör eylemlerini, asayişsizliği ve 
huzursuzluğu sol mihraklar çıkarıyor ve mademki 
Cumhuriyet Halk Partisi o mihrakları himaye eden 
bir parti; (Bunu böyle kabul ettiğinizle göre) ama şim
di iktidarda Cumhuriyet Halk Partisinin bulunduğu
na ve diyelim ki, o terör eylemleriyle ve asayişsizlikle 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğine göre, (Si
zin anlayışınıza göre) şimdi iktidarda bulunan parti, 
kendi adınıza, bulunduğunu söylediğiniz mihraklara 
her gün bir adam öldürterek, binlerce adam öldürte
rek ve her türlü bombalı, saldırılı eylemleri sürdüre
rek, 'kendi iktidarının temellerini sarsar mı?.. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sarsar tabii. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu müzakere şekli de
ğil ama; yapmayın lütfen. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Düşürür
ler diye korkuyor. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Ancak, bu düşüncenin bu temel yanlış
lığı, çelişkisi kendilerini öyle mahkûm ediyor ki, ister 
istemez, biraz evvel söylediğim gibi, huzursuzluğun, 
can güvensizliğin ve asayişsizliğin temelinde sol değil, 
hele onu himaye eden Halk Partisi değil; ama biraz 
evvel arz ettiğim gibi... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Altında Sü
leyman Demirel yatıyor. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Çökme noktasına gelmiş... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Huzursuzluk 
onların gıdasıdır, gıdası. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, lütfen efendim, yap
mayınız lütfen. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Çökme noktasına gelmiş çarpık kapi
talizmin yaşamasını sağlamak için yıllar yılı, biraz 
Sonra okuyacağım biçimde meydana getirilmiş faşist 
komplonun, faşist komplonun eseri, mahsulüdür. 

Bakınız, biz iktidarda bulunduğumuz zaman olay
ların arıttığından bahsediyorlar. Mümkündür. Neden 
artıyor?.. Sol mihraklar tarafından yapılan birtakım 
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I eylemler olsa, bizim iktidarımız, onları himaye edi-
I yoruz... Ama sağdan yapıldığı belli. 
I Tam Devleti ele geçirecekleri sırada enselerinden, 
I kıllı kara enselerinden tutup yakalanmışlar ve Dev-
I letün faşist kara rejim altına düşmesini engelleyen-
I leri başka türlü yenemeyeceklerini anladıkları, her se-
I çimden mağlup çıktıkları için, kaba kuvvetle; cana, 
I mala, asayişe, huzura ve özgürlüğe yönelik silahlı sal-
I dırıîarla, talimli çete saldırılarıyla ancak savaşabite-
I çeklerine inandıkları için bugünkü can güvensizliğini 
I meydana getiriyorlar. (CHP sıralarından «Bravo Baş-
I kan, bravo» sesleri, alkışlar) Meselenin aslı, esası 
I budur. 
I Şimdi değerli arkadaşlarım... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İşaret et, 
I ispat. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
I (Devamla) — İspatı mı?.. İspatını sende biliyorsun; 
I ama bir gün seni de o sel sürükleyecek ve benim 
I burada... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Ben ko-
I munistim» dedin burada. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
I (Devamla) — Benim komünistliğim seni kurtarmaya-
I cak; ama senin faşizme tuttuğun ışık, faşizme verdiğin 
I germi seni bir gün sürükleyecek. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hükümet-
I siniz, Hükümet... Faşistlerin yakasına yapışsanıza. 
I Hükümetsiniz, ne duruyorsunuz?.. 
I BAŞKAN — Sayın Kara, siz çok müdahelecisi-
I niz. Beni başka yola zorlamayın. Rica edeceğim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
I (Devamla) — Yapışacağız, yapışacağız. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Kara, biraz isti-
I rahat et. Biraz istirahata ihtiyacın var senin. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Saym Özer. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Yalnız şikâyet etme-

I yin. Hükümet dert duvarı değil. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

I (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
I Şimdi konuşmamı, izin verirseniz değerli Grubu -
I mun arzularına uyarak yazılı metinden okumaya de-
I vam edeceğim ve bu Bütçenin anlaşılması, daha doğ-
I rusu bu Bütçenin dengelerinin iyi kavranması için, ya 
I da içinde yaşanılan bunalımın nedenlerinin iyi kav-
I ranması için şimdi bu metinden okuyacağım bazı gö-
I rüş ve düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Konula-
I rın üzerine üzerine gidelim Sayın Başkan. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
zabıtları mı tetkik buyuracaksınız? 

BAŞKAN — Evet. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — 1979 yılı Bütçe Kanun Tasarısı hak
kında Grubumuzun temel düşüncelerini arz etmeden 
önce, ülkenin içinde bulunduğu durumu genel hat
larıyla belirleme gereğini duyuyor veya 1 yıldan beri 
iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı 
Hükümetin icraat ve faaliyetleri ile Bütçenin bu çer
çeve içinde değerleridirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

1 yıldan beri iktidar sorumluluğu taşıyan Par
timiz Grubu, Hüküm etin işe başladığı günlerde ülke
nin genel durumuna kalın hatlarıyla şöyle bakıyor : 

Ülke, yıllardan beri süregelen ve giderek şiddetli ve 
yoğunluğu artan ağır bir ekonomik ve toplumsal bu
nalımın etkisi altındadır. 

Can güvenliğinin, asayiş ve huzurun giderek artan 
ölçülerde tehlikeye düştüğü, hatta yoğunlaştığı bir or
tamı pekiştiren bunalım, genişleme yolunda mesafe 
kazanmakta idi. 

Devlet kurumları, okullar, işyerleri o günlerin ik
tidarını oluşturan partilerin vurucu, militan gençleri 
tarafından işgale uğramış bulunuyor idi. 

Bunalım, ekonomide, yıllar boyu biriken enflasyon 
stoklarının çözülerek görülmemiş ölçülerde fiyat ar
tışları, döviz darboğazları, üretim düşüklükleri, piya
sa anarşisi, işsizlik, tasarruf eksikliği, aşırı iç ve dış 
borçlanmalar, mali itibarsızlıklar ve büyük boyutlu 
bütçe açıkları şeklinde gözleniyordu. 

Siyasi hayatta bunalım, 2,5 yıldan daha uzun bir 
süredir iktidarda bulunan MC simgeli Hükümetleri 
çökme noktasına getirmiş bulunuyordu. 

1977 yılı sonunda ülkenin durumu genel hatları 
ile bu idi ve bugünkü Hükümet bu koşullar altında 
ikinci MC'nin çöküşü sonucu iktidarı devraldı. 

Değerli arkadaşlarım; 
tzin verirseniz, bu bölümde, genel çizgileri ile du

rumunu belirlediğimiz ülkenin içine düştüğü büyük 
bunalımın temel nedenlerini arayıp bulmaya yönele-
lim. Ve yine, izin verirseniz, bunalımın ekonomik yö
nüne göreceli ağırlık tanıyalım. Çünkü, konumuz Büt
çe tasarısıdır. Büyük ölçüde ekonomi ile, ekonominin 
genel dengesi ile ve Devlet maliyesi ile ilgili bir ko
nudur. 

Bu önerimizi kabul ederseniz, ekonomik alanda 
oluşan ve uzun süredir egemen olan bunalımın temel 
nedenlerini ancak geniş bir tarih perspektifi içinde 
aramak ve bulmak mümkündür. 

Bize göre, bugün bu ülkede sürmekte olan ekono
mik bunalım, tarih içinde kalkınma ve gelişme modeli 
olarak yeğlenen sistemin ve bu sistemin zorunlu ge
reği olarak izlenen ekonomik politikalar ile sosyal po
litikaların eseridir ve ürünüdür. 

Tarih içinde ülke gerçeklerinin ve kalkınma ister
lerinin gerektirdiği ekonomi politikalarının doğru ve 
sağlıklı olarak saptanmamış olması, kalkınma ve ge
lişmenin yeterince gerçekleşmemesi sonucunu doğur
muş, giderek bu durum ekonomide ve sosyal hayatta 
sürekli bunalımlara yol açmıştır. 

Bugünkü ekonomik bunalım, faraza, fizük veya 
kimyasal bir madde olsa, mikroskop ve benzeri aletler 
ile gözlense, bunalım denen ekonomik hastalığın adı
nı, sanını, temel nedenini ve bunalımın oluş sürecinde 
rol oynayan tüm öğelerin niteliklerini tespit etmek ve 
bir ekonomik eplkiriz düzenlemek mümkündür. 

Bu epikirizde şöyle bir tablo gözlenir : 
Hastalığın adı : Ekonomik bunalımdır. 
Hastalığın temel nedeni : Gelişmemiş ülke gerçek

leri ile bağdaşmayan ekonomik sistem ve bu sistemin 
bozuk düzen içinde işletilmesine ısrarla devam olun-
masıdır., 

Hastalığın bünyesinde : Yaratıcı müteşebbisler gru
bu yaratarak kalkınma ve sanayileşmeye bu grubu 
memur etmek. 

Ülke kaynaklarını, çeşitli politikalarla bu grubun 
yaratılmasına ve onlar tarafından kullanılmasına tah
sis etmek. 

Planlı kalkınma yöntemini uzun yıllar reddetmek. 
Tarımda, geleneksel düzeni sürdürmek. 

Yaratıcı müteşebbislerce kurulan sanayilerin, iç tü
ketime yönelik, cüce boyutlu, montajcı ve ambalajcı 
payı yüksek, dış kaynaklardan beslenir nitelikte ol
masına göz yummak. 

Yatırım malı ve ara malı üreten sanayilerin ku
rulmasına yönelmemek. 

Teknoloji üretimine ve özümlenmesine önem ver
memek. 

Dışsatıma yönelik üretmi yapan sanayi birimle
rinin kurulmasına özen göstermemek. 

Hammaddesine varıncaya dek dışa bağımlı sana
yi birimlerinin giderek artmasını teşvik etmek. 

Sanayi birimlerini ancak yüksek gümrük duvarları 
ardından yaşar halde tutmak. 

Planlı dönemde, pîan disiplininin gerdirdiği cid
di önem ve politikaların uygulanmasından kaçınmak. 

Gelir dağılımı adaletsizliğini giderici, tasarruf eği
limlerini artırıcı politikalar izlememek. 
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Devlet kuruluşlarını, kaynak yaratmayan, kendi 
dışındaki sektörlere ucuz girdi sağlayan, devamlı za
rar eden savurgan ve siyasal çıkar sağlayıcı yöntem
lerle yöneltmek. 

Dış kaynak ihtiyacını, ağır koşullu borçlanma yolu 
ile gidermeyi alışkanlık hale getirmek. 

Üretim birmilerini dış kaynaklardan beslenir pa
halı enerji ve ulaşım sistemine bağlı kılmak. 

Yabancı ekonomik topluluklarla sürekli bağlantı 
kurmak ve fakat ekonomik yapıyı bu ilişkilere göre 
yeniden düzenlememek. 

Arz - talep dengesini devamlı olarak talep aley
hine bozuk tutmak, sanayii, ancak aşırı kâr, yüksek 
fiyat düzeyi içinde çalışır duruma getirmek. 

Gittikçe büyüyen dış ticaret açıklarının doğurdu
ğu döviz kıtlığının üretim ve yatırımlara yaptığı olum
suz etkinin önemini anlamamak. 

Değerli senatörler; 
Bir ülkede zaman içinde yeğlenen sistem ve izle

nen politikalar sonucu bu nitelikte sınai bir üretim 
yapısı meydana gelmiş ise, o ülkede ekonomik buna
lımların ve bunlara bağlı olarak sosyal bunalımların 
oluşması ve birbirini kovalaması doğaldır, hatta ka
çınılmazdır. 

Cüce boyutlu, sadece iç pazara yönelik tüketim 
malları üreten, ikmal maddelerinin hammadde, ara 
malı ve yatırım mallarını dışarıdan sağlayan, tekno
loji üretmeyen, dışsatıma yönelmeyen, kendi kendine 
besleme gücünden yoksun bir sanayi yapısının, kal
kınmayı sağlayacak güçte bir sanayileşme türü olma
ması, başlı başına bunalım nedenidir. 

Öte yandan, bu bünyede bir sanayiinin dış ve iç 
ekonomik değişikliklere dayanma ve uyma gücü za
yıf olduğu için, bunalım dönemlerinde bunalımın sey
ri çok şiddetli olur ve tüm ekonomiyi geniş ölçüde 
etkiler, ekonomik ve sosyal hayatı derinden sarsar. 

Uzunca bir süredir ekonomiyi ve sosyal hayatı 
etkileyen bunalımın kökenini ve nedenini bu suretle 
belirledikten ve hastalığın sistemden ve tarih içinde 
siyasal iktidarlarca uygulanan hatalı ve tutarsız poli
tikalardan kaynaklandığını saptadıktan sonra, savları
mızı doğrulayan kanıtları ve göstergeleri olaylarla ve 
olanlarla doğrulamaya çalışalım. 

Değerli senatörler; 
Türk ekonomisi, biraz önce belirlediğimiz yapısı, 

biriken ve çözümü devamlı ertelenen sorunları ile 
1977'ye geldi. Uzun yıllar biriktirilen enflasyon sto
ku, süratle çözülerek fiyat artışları o güne dek görül
memiş düzeylere ulaştı. Döviz darboğazı dayanılmaz 
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ölçülere vardı. 3 ncü Beş Yıllık Plan döneminin en 
düşük oranlı büyüme hızı 1977 yılında gerçekleşti 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sorunları giderek:, 
çözülmesi güç noktalara erişti. 

— Bütün bunlar, geçmiş yıllarda yeğlenen sistem 
ve uygulanan yanlış ve tutarsız ekonomik politikala
rın bir sonucu oldu. 

— Ülke, 1975 - 1977 yılları arasında hızla bozu
lan ekonomik durumu yanında, dış saygınlığını da 
yitirme noktasına geldi. 

•— Bu genel tabloya, 1977 yılı sonunda ülkenin 
içinde bulunduğu durumu belirleyen bazı rakamları 
da eklemek gerekir, örneğin; 

— Büyüme hızı, 1977'de </r. 4,0 oldu. 
— Tarım sektörü büyüme hızı, aynı yılda — 0.5 

oldu. 
— Sanayi sektörü büyüme hızı, 10.8 oldu. 
— Sanayinin dışa bağimlıhğı giderek arttı. 
— Sınai üretimin birleşiminde Üçüncü Beş Yülık 

Pian döneminde değişiklik olmadı. İmalat sanayiinin 
toplam sınai üretim içindeki payı ise 1972"de '% 94.9 
iken, 1977'de % 94.0 oldu. 

— 1977 sonunda planlanan ve gerçekleşen sınai 
üretim bileşiminde önemli sapmalar oldu. 

— III ncü Beş Yıllık Plan döneminde tüketim 
malları sanayinin payı, ağırlığını korudu. 

— Toplam aramalı üretiminin c/c 18'ini oluşturan 
kimya, petro - kimya ve gübre üretimi toplamının 
payı 1977'de % 16.4'e düştü. 

— Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde yatırım
lar, planlanan yatırımların gerisinde kaldı. 

—Sağlık, eğitim ve turizm yatırımları planlana
nın çok altında gerçekleşti. 

— Yatırımların gerçekleşmemesinin en önemli 
nedenleri, kamu kuruluşlarının yatırım, yürütme ve 
gerçekleştirme güçlerinin yeterince geliştirilememesi, 
1975 yılından sonra hızlanan döviz darboğazı dış ve 
iç finansman güçlükleridir. 

— Ekonomimizin bu denli ekonomik bunalıma 
düşmesinde önemli etkenlerden biri de, hiç kuşkusuz 
tasarruf yetersizliğidir. 

— Buna ek olarak, 1973 - 1977 yılları arasında 
iç tasarrufların GSMH'ye oranında giderek azalışlar 
izlenmiştir. Buna karşı, 1973 yılında dış tasarruflara 
gereksinim duymayan Türkiye, 1977 yılı sonunda 
GSMH'sinin c/c 8.1 'i oranında dış tasarruf zorunlulu
ğunda kalmıştır. 

— Bu gelişmeye paralel olarak da, tüketim harca
maları önemli artış göstermiş ve planlanan hedefle
rin üzerinde gerçekleşmiştir. 
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— Denetlemeyen tüketim artışı bir savurganlık 
halinde toplumun her kesimini sarmıştır. 

— Ortalama % 5.4 oranında artması öngörülen 
toplam tüketim % 6.8 oranında artmıştır. Özel tüke
timin artış hızı % 6.2, kamu tüketimin artış hızı ise 
r r 10.4 olmuştur. 

— Özel tüketim harcamalarındaki gelişmeler, ta
rım ürünlerinden tarım dışı sektör ürünlerine doğru 
kayma göstermiştir. Dayanıklı tüketim mallarına yö
nelik harcamalar, daha çok televizyon, elektrik sü
pürgesi, otomobil, buz dolabı ile yabancı kaynaklı 
malların alımlarından kaynaklanmıştır. 

— 1962 yılında işsizlik oram % 11.0 iken, bu 
oran 1977 yılında % 13.5'e çıkmıştır, 1977 yılında iş
siz miktarı 1.4 milyon kişiden 2.2 milyon kişiye yük
selmiştir. 

— İç tasarrufları gerekli yatırım harcamalarını 
karşılamayan, bütçesi açık veren Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin yatırım kaynak açığım bütçeden karşı
lama zorunluluğunu duyan bir ekonomide başvurula
cak en kolay yol para basmaktır. Dünyanın 8 nci 
harikası diye adlandırılan Merkez Bankası bu görevi 
üstlenince, kuşkusuz bazı sorunlar da birlikte gele
cektir. 

— 1973 - 1977 yılları arasında Türkiye'de emis
yon, Merkez Bankası kredileri, para arzı sürekli ve 
önemli boyutlarda artış göstermiştir. 

— Emisyon, 1972 yılı sonunda 20 milyar lira 
iken, 1973'te % 26.3, 1974'te >% 29.7, İ975'te % 24.6, 
1976'da % 27.2 ve I977'de % 49.6 oranında artarak, 
79 milyar liraya ulaşmıştır. 

— Para arzı da 1972 yılında 53 milyar liradan, 
1977 yılında 210 milyar liraya yükselmiştir. Para ar-
zındaki artışlar 1973 - 1977 yılları arasında sırasıyla 
c/c 32.4, 'C/c 27.7. c/c 31.6, Or 27.9 ve c/r 39.O olmuş
tur. 

— Merkez Bankası kredileri ise, yine bu yıllar 
arasında çok süratli artış göstermiştir. Merkez Ban
kası kredileri 1976 ve 1977 yıllarında sırasıyla % 76.8 
ve % 81.2 arasında artarak, 1977 yılı sonunda 175.4 
milyar lira olmuştur. Yalnız Hazineye açılan kısa 
vadeli avans hesabı 1973 - 1977 yılları arasında yak
laşık altı misli çoğalarak, 45.2 milyar liraya çıkmıştır. 

— 1973 yılından sonra, gerek Hazinenin, gerekse 
KİT'lerin Merkez Bankasına net borçlanmalarındaki 
artış, emisyonu aşırı ölçüde yükselten baskılarını gi
derek sürdürmüştür. 
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— Bankalar mevduatında 1971 yılında % 35.5 
oranında artış mevcut iken, bu oranlar 1973 yılında 
% 19.4, 1974 yılında % 21.2, 1975 yılında % 44.9, 
1976 yılında % 30.3 ve 1977 yılında da % 25.8 ol
muştur. 1975 ve 1976 yıllarındaki artışlar büyük ölçü
de dövize çevrilebilir mevduat hesaplarından kaynak
lanmıştır. 

— Mevduata koşut bir biçimde artan banka kre
dilerinin sektörel dağılımında üretken sektörler aley
hine bir bozulma gözlenmektedir. 

— Kamunun III ncü Beş Yıllık Planı döneminde 
sabit fiyatlarla toplam 858.2 milyar gelir sağlayacağı, 
kamu harcamalarının ise 911.7 milyar olacağı öngö
rülmüştür. Ancak gelirler hedeflerin gerisinde kalır
ken, harcamalar hedefleri aşarak gerçekleşmiştir. Bu
nun sonucu, kamu kesimi 1973 - 1977 yılları arasın
da 187 milyar lira açık vermiştir. 

— Konsolide bütçe uygulaması, özellikle 1977 
yılı sonunda 35 milyar gibi, o günedek görülmemiş 
boyutta açık vermiştir. 

— 1970 sonrasındaki sekizinci yılını sürdürmekte 
olan enflasyonist gelişim, Cumhuriyet dönemi Türk 
ekonomisindeki; «Üçüncü enflasyonist dönemi» oluş
turmaktadır. 1939 sonrasında dört yıl sürmüş olan 
çift rakamlı enflasyonist gelişim, 1970 sonrasında, 
içinde bulunduğumuz 1978 yılı da dahil olmak üzere, 
sekizinci yılını doldurmaktadır. 

— 1968 yılı sonundan itibaren Türk ekonomisi 
hızlı bir talep artışı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu 
talep artışının fiyatlar üzerinde baskısının ortaya çık
tığı bir dönemde, 1970 devalüasyonu yapılmıştır. Sa
nayi ürünleri fiyatlarının tarım ürünleri fiyatları aley
hine süratle artışına neden olan 1970 devalüasyonu, 
ekonominin maliyetler yapısında hızlı artışa neden ol
muştur. 

—• Fiyatlar genel seviyesi üzerinde yaratılan bu 
iki yönlü baskı, etkisini, özellikle sanayi ürün fiyat
larının hızlı artışı biçiminde göstermiştir. Bu gelişme 
süreci içinde; üretimin mevcut niteliksel ve nicelik
sel yapısının yetersizliği, iç ticaret kanallarında mev
cut tekelleşme ve spekülatif eğilimlerin yanı sıra, 
dönem içinde izlenen para ve kredi politikaları sü
rekli olarak piyasadaki para hacmini artırarak, tüke
timi teşvik ve tasarrufları azaltıcı bir gelişme içinde 
olmuştur. Öte yandan, 1977 yılına dek giderek hız
lanan bir biçimde gelişme gösteren işçi dövizleri bi
rikimi, yatırımlar için kaynak yaratma fonksiyonunun 
ötesinde, salt piyasadaki para hacminin artmasına ve 
giderek büyüyen tüketim harcamalarına neden olmuş
tur. 
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— Fiyatlar genel seviyesinde son sekiz yıllık dö
nem içinde yılda ortalama % 15'in altına düşmeyen 
ve % 30 düzeyine ulaşan enflasyonist gelişmeler göz
lenmiştir. 

— 1969 - 1977 yıllan arasında emisyon çok art
mış, resmi fiyat endeksleri de ortalama % 280 ora
nında artış göstermiştir. Bu gelişme içinde genel den
gede fiyatlar nispi yapısı ve buna bağlı olarak mal 
dengeleri bozulmuştur. 

— Sanayi sektöründe üretimin mevcut yapısı, mal 
darlıklarım giderici, bozulan fiyatlar nispi yapışım 
düzeltici ve genel dengeyi sağlayıcı bir gelişme göster
mekten uzak kalmıştır. 

— Bu gelişme eğilimi içinde, 1975 sonrasında fi
yatlar genel yapısındaki hızlanmadan yeni etkenlerin 
ortaya çıktığı görülmektedir. Fiyatlar genel seviyesin
de gözlemlenen gelişmenin bozduğu kaynak dağılımı 
ile birlikte, özellikle sanayi kesiminde 1975 sonrasın
da, kurulu mevcut kapasiteye karşın, dışalım baskısı 
nedeniyle, mal üretmeme sorunu ile karşı karşıya ka
lınmıştır. 1976 - 1977 ve içinde bulunduğumuz 1978 
yıllarında ekonomi, dışalıma bağlı hammadde sıkıntı
sı nedeniyle, yurt içinde mal üretmeme durumuna 
düşmüştür. 

— Bu koşullar altında, dışalıma bağlı yurt içi üre
tim, kendi hammaddesini, olağan dışı ithalat rejimi
ni zorlamak suretiyle sağlama yoluna gitmiştir. 

— 1975 sonrasında belirginleşen döviz darboğazı, 
enflasyonun yeniden tuz kazanarak sürmesine neden 
olmuştur. 

— Öte yandan KİT'lerde finansman açıklarının 
Merkez Bankası kaynaklarından «Açık Finansman» 
yolu ile karşılanması sonucu, 1977 yılında toplam 
olarak fiyat seviyesinde % 36.1 oranında artış ortaya 
çıkmıştır. 

— Bilindiği gibi, Türkiye'nin bugünkü ekonomik 
bunalımının en önemli nedenlerinden biri, dış tica
retteki tıkanıklar ve döviz darboğazıdır. 1973 yılı so
nunda 2 milyara ulaşan döviz rezervi, 2.9 milyar do
larlık ödemeler dengesi açığı olan ülkemizde, 4 yıl 
gibi kısa bir dönemde, en alt düzeye düşmüş, öde
meler dengesi 2,9 milyar dolar açık veren, birikmiş 
ve hemen ödenmesi gerekli 6 milyar dolar borcu olan 
bir ülke durumuna gelinmiştir. 

— Bu duruma düşülmesinde dünya konjonktürü
nün kuşkusuz etkisi vardır. Ancak bu konjonktüre 
uygun önlemler alınmaması, kısa vadeli borçlanmaya 
gidilmesi, ihracat ve döviz girdilerini artırıcı politika
ların uygulanmaması, bu sonucun ortaya çıkmasında 
önemli etken olmuştur. 

I 1974 - 1977 yıllarında ithalat ve ihracat ile ticaret 
I işlemleri açıkları şöyledir : 
I — 1974'te dış ticaret açığı 2 milyar 246 milyon do

lar iken, 1977'de bu açık 4 milyar 43 milyon dolara 
I çıkmıştır ve görüldüğü gibi, Türkiye son üç yılda 10 
J milyar dolar düzeyinde bir dış ticaret açığı vermiş

tir. İthalat süratle artış gösterirken, ihracat, 1977 yılı 
I sonunda, bir önceki yılın gerçekleşen düzeyinin al-
I tında kalmıştır. 

— Dış ticaret açıkları, DÇM, mal mukabili itha-
I lat, banker kredileri, kabul kredili ithalat gibi ya-
I pay yollarla karşılanmaya çalışılmış, bu ise ülkeyi 
I 1977 yılı sonunda büyük bir döviz darboğazına itmiş

tir, 
| — İşçi dövizleri de 1974 yılında 1,4 milyar dola-
I ra ulaşırken, bu miktar 1975'te 1.3 milyar dolara 
I inmiş, 1976 ve 1977 yılarında da 980 milyon dolar 
I olarak gerçekleşmiştir. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I — Bugünkü iktidarın üstlendiği görev, güç ve çet-
I refil bir görevdir. 
I — Yarım yüzyıla yakın bir süredir bu ülkede yeğ-
I lenen ve izlenen ekonomik sistemin, ta başından beri 

azgelişmişliğin en alt düzeylerinde bulunan bir ülke-
I nin, hızla sanayileşmek suretiyle kalkınmasını sağlama 
I açısından yeterli olup olmadığı tartışmalarından tu-
I tun da, bu sistemin, özellikle son 25 yıldır iktidarda 
I bulunan DP'Ii, AP'li hükümetlerin uyguladıkları po-
I litikalarla uğratıldığı sapmalar ve yozlaşmalar nede-
I niyle kendi mantığına ve tabiatına aykırı bir kap-
I sam ve içerik kazanmış olmasının doğurduğu çok 
I yönlü, geniş etkili, temelli sorunlar ve sonuçlar ve bu 
I sorun ve sonuçların toplamından oluşan ağır ekono-
I mik ve sosyal bunalımın, tükenme noktasına getiril-
I miş olanaklarla üstesinden gelme zorunu ve baskısı 
I altında bulunduğu düşünülürse, Hükümetçe yükleni-
I len görevin ne denli güç ve ne denli çetrefil ve zor 
I bir görev olduğunu kabul zarureti doğar. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I — Uzun yıllar boyunca gelişmemiş bir ülkede yeğ

lenmiş kalkınma ve sanayileşme modeli sonucu eko
nominin kazandığı bugünkü yapı ve bu yapının do-

I ğurduğu sorunlar, bugünkü iktidarı, iki güç görevi bir 
arada yürütmeye zorlamaktadır. 

I — Bugünkü iktidar, bir yandan sürmekte olan dü
zenin ve bu düzenin ürünü olan ekonomik yapının 

I ve onun sorunlarının kendi araçları ile kendi mantığı 
içinde çözümünü bulmak, öte yandan, açmazlar, 

I çıkmazlar, darboğazlar, bir kelime ile bunalımlar ya-
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ratan bir düzen ve sistemi, toplumsal ve ekonomsal 
dinamikleri, insan ve maddi varlıkları, yeniden ele 
alarak, yapılacak akılcı sentezler ile daha doğru, da
ha dayanıklı, daha bağımsız bir kalkınma ve sana
yileşmeyi gerçekleştirmeye zemin hazırlamakla yüküm
lü kılmıştır; öyle görünüyor. 

Bu sözlerimizin, yani üstlenilen görevin güç, çet
refil ve karmaşık bir görev olmasını belirtmemizin 
yakınma ve yüksünme anlamına alınmamasını dile
rim. CHP'si ve onun hükümetleri, zaten hep böyle 
güç, çetrefil ve zor görevler üstlenmek gibi ender 
rastlanan onurlu bir talihe ve üne sahiptir ve bundan 
asla şikayetçi değildir. Türk halkının emsalsiz sağ
duyusu, anlayışı ve engin tercübesinin bize sağlaya
cağı destek ile üstlendiğimiz görevi başaracağımıza 
güvenimiz tamdır. 

Ne var ki, muarızlarımız siyasi partiler, ge
nellikle AP'si yöneticileri CHP'yi ve onun Hü
kümetini, göreve geldiğinden beri hak ile insaf ile 
bağdaşması zor bir hırsa, bir husumet ve ölçüsüz 
bir sorumsuzlukla saldırarak, muhalefet kisvesi al
tında akıl almaz bir tahripkârlığın öncüsü olması, re
jim açısından, ülkenin ve halkın geleceği açısından 
çok ama çok düşündürücüdür, esef vericidir, hüzün 
vericidir. 

AP ve zaman zaman onun yolunda ve ardında 
yürüyen siyasi partiler, CHP ve onun Hükümetine 
yönelttikleri saldırılarla, hak, insaf ile bağdaşmayan 
bir tutum ve davranış içine girmiş olmaktan öteye, 
yaptıklarının sorumluluğunu yüklenme cesaretinden 
yoksunluk örneği vermektedirler. 

Bu kürsüden CHP Grubu temsilcisi olarak tüm 
Türk halkına ve tüm akıl ve iz'an sahiplerine sesle
niyorum : 

— 25 yılı aşkın bir süredir bu ülkeyi iktidar ye
rinden yönetenler kimlerdir, hangi parti mensupları
dır?.. 

— 1975 yılından 1977 yılı sonuna kadar, 2,5 yıl
dan fazla bir süredir iki aşamada Milliyetçi Cephe 
adı altında cephe kurarak hükümet edenler kimler
dir?.. 
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— Her geçen gün gerçek yüzleri ve meşum amaç
ları gün ışığına çıkan talimli terör örgütlerinin bağlı 
olduğu kuruluşlar ve bu örgütlerin ortakları, destek
çileri kimlerdir?.. 

— Ülkeyi 7 düvele, 70 000 tefeciye onlarca mil
yar dolar borçlandıran, Devlet Hazinesini 70 paraya 
muhtaç hale getirdikten sonra, tükenip gidenler kim
lerdir?.. 

— Ülkenin tüm üretim birimlerini % 50'nin al
tında düzeylerde çalışır halde bırakanlar, ekonomi
yi had safhada, hammadde aramalı ve yatırım malı 
sıkıntısı içine düşürdükten sonra çekip gidenler kim
lerdir?.. 

— Devlet imzasını taşıyan çeklerin yabancı ban
kalarca kabul edilmediği, devlet itibarının elçi maaş
ları ölçeğinde yerlere düşürüldüğü dönemi açma şe
refi kimlere aittir?.. 

— Nereden bakılırsa bakılsın, bu ülkeyi son yıl
ların en borçlu, en darboğazlı, en huzursuz, en gü
vensiz ülkesi haline getirdikten sonra, ekonomisini 
ve siyasal hayatını can çekişir duruma düşürdükten 
sonra bırakıp gidenlerin, gittikten sonra, ellerinde ne 
varsa harekete geçirenlerin, örgütlerine genel taarruz 
emri verenlerin, toplum katlarını direnişlere çağıran
ların, Silahlı Kuvvetleri müdahalelere kışkırtanların, 
Yasama Meclislerini çalışmaktan alıkoymak için ter
tip üstüne tertip düzenleyenlerin, şikâyete, eleştiriye 
ve hatta muhalefete haklan var mıdır?.. 

Muarızlarımızdan insaf, merhamet beklemiyoruz; 
ama eserler, eserlerimiz diye herşeyi kendilerine mal 
etmeye düşkün olanlar, iktidarları döneminde üret
tikleri, yarattıkları ve ülkeyi her yönüyle saran, in
leten, toplumsal ve ekonomik bunalıma, bu eserleri
ne de sahip çıkma civanmertliğini bekliyoruz. 

Yanlış anlamaya yer vermemek için hemen be
lirtelim ki; beklentimiz, bunalımı yenme azmimizi 
kırmaya, ülke onurunu lâyık olduğu mevkiye çıkar
ma gücümüzü azaltmaya neden olmamıştır, olmaya
caktır da. Uzun yılların üstüste yığdığı ve bizden ön
cekilerin içinden çıkılmaz hale getirdiği tüm sorunlar 
yüzünden çok zor ve ağır koşullar içinde geçirdiği
miz 1978 yılında iktidarın, sorunları çözme, ülkeyi 
bunalımdan çıkarma amacıyla tuttuğu yolda önüne 
çıkan ve çıkarılan tüm engellere rağmen başarıya 
doğru mesafe aldığına inanıyoruz. 

— Her halde iyi niyetle ve içtenlikle, geniş ve de
rin tahribattan arta kalan cılız olanaklarla işe baş
layan Hükümetimizin olağanüstü gayret ve çabala
rını, yeterli bulmamakla beraber, asla azımsıyamıyo-
ruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz. 

— Tarihsel yenilgilerine, 1 nci MC yanılgısına ve 
iflasına rağmen anlaşılmaz bir gayretle 2 nci MC'yi 
kuranlar kimlerdir?.. 

— MC türünden hükümetlerle milleti ikiye bö
lenler, «Milliyetçiler ve milliyetçi olmayanlar» gibi 
ayırımlarla, milleti hâsım kamplarda toplamayı hü
kümet politikası haline getirenler kimlerdir?.. 
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— Geçirdiğimiz yıl içinde tüm şer kuvvetlerinin 
zincirden boşanmış çılgınlara taş çıkartacak ölçüler
de sürekli ve sistemli saldırılar, özellikle faşist sağın 
Devleti tam ele geçirmek üzere olduğu bir anda suç
üstü yakalanarak, yakasına yapışıldığından duyduğu 
hınç ve buğz ile ülke halkına karşı yönelttiği ağır 
kanlı saldırılar sonunda binden fazla hayatm sönme
si ve nihayet cephecilik dönemlerinde atılan, düşün
ce ve inanç karşıtlığına dayalı düşmanlık ve ayrım
cılık tohumlarının sürekli kışkırtmalarla yer yer kat
liam boyutlarına eren olayların çıkması, bunalımı 
ağırlaştırırı ıştır. 

— Bu durum, esasen çok zayıf, çok dağınık du
ruma düşürülmüş güvenlik kuvvetleri, çarkları pas
lanmış bürokratik mekanizmalar, eskimiş kovuştur
ma ve yargılama usulleri ile hızlı ve etkin sonuç al
ma olanağı vermeyince, 10'dan fazla ilde sıkıyöneti
me gitme zorunluğu hâsıl olmuştur. 

— Uzun yıllardır savaş alanı, savaş yuvaları ha
line getirilmiş öğrenim kurumlarında durmuş bulu
nan öğretim faaliyetleri, elde ne kalmış ise bu araç
lardan alabildiğince yararlanılarak, güç ve alışılma
mış yöntemlerle de olsa, sürdürme sürecine sokula-
bilmiş, bu alanda gerekli ve nispi bir sükûn sağlana
bilmiştir. 

— «Toplumsal anlaşma» adıyla tarihe geçecek, 
gerçekten olağanüstü yetkinlikte ve etkinlikte bir ya
pıtla çalışma hayatına da sirayetinden korkulan bu
nalımlar kesin şekilde önlenmiş, bu kesimde mutlak 
bir barış sağlanmış, bu yapıtla emeğe ve emekçilere 
güçlü bir güvence sağlanabilmiştir. 

— Yeni birtakım yasalar hazırlanarak asayiş ve 
huzur ile ilgili bunalımın bu yoldan da önlenmesi gi
rişimleri Hükümetin ciddi çabaları olmuştur. 

Daha önemlisi, ekonominin her dalında uzun yıl
lardır süre gelen bunalımla savaş, Hükümetin en 
önemli görevi olmuştur. 

Ne var ki, ekonomide süre gelen bunalımın ya
rım yüzyıldan beri izlenen ekonomik sistemden ve 
bu sistemin bizden önceki iktidarlar döneminde uy
guladıkları politikalar nedeniyle kazandığı çok olum
suz niteliklerin, sistemin büyük ölçüde dışa bağımlı 
hale getirilmiş olmasından kaynaklanmış olması, çö
züm olanaklarını ve önlemlerini çok güçleştirmiştir. 

Öyle görünüyor ki; ilk aşamada (felâketi doğu
ran nedenlerin kurtuluş çaresi olarak kullanılması) 
kuralına uygun önlemler alınması zorunda kalınıl-
mıştır. 

Temelde yatan ve düzenin çarpıklığından, bozuk
luğundan doğan bunalımın bu yanına el atmaya, 
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j köklü değişiklikler ve dönüşümler yapmaya, ekono-
j mik yapıyı tezelden değiştirmeğe, ne ekonomik, sos-
? yal ve siyasal koşullar elvermiştir, ne de zaman. 
i Çok acil ve çok hayati ihtiyaçlar, temelden çok 

yüzeyle, yüzeydeki sorunlarla savaşmayı kaçınılmaz 
hale getirmiştir. 

Her halde ve mutlaka bu nedenledir ki, yukarı
da tanımladığımız kural, felaketi doğuran sebep
leri, kurtuluşun çaresi olarak kullanma yöntemi yeğ-
lenmiştir. 

En acil, en hayati sorun, üretimi sürdürmek, 
darlığa, durgunluğa, çalışma hayatının felce uğra
masına meydan vermemek ise ve bu sorunun teme
linden dış mali itibarsızlık, borca batmışlık, ödeme 
imkânsızlığı yattığı için, önce bu sorunun çözüm 
yolları aranmış, borçların ertelenmesi ve yeniden 
borçlanma olanakları aranmıştır. 

Bir dizi girişimlerle binlerce, onbinlerce ülke, ku
rum ve kişilere olan dış borcun önemli bir bölümü
nün ödenmesi geriye bıraktırılmıştır. 

Aynı suretle, ekonomik bağlantılardan doğan 
yükümlülüklerin ülke ekonomisine yaptığı olumsuz 
etkilerin bertaraf edilmesi, ertelenmesi, acil bir ge
reksinme olarak güncelik kazanmış, bu alanda gerekli 
girişimler yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Bir yandan, çok dar bir çerçeve İçine düşürül
müş bulunan dış ekonomik ve ticari ilişkilere yeni 
boyutlar kazandırılmış, öte yandan dış ilişkilere 
geniş tabanlı yani ilişkiler eklenerek, alabildiğince 
ekonomiye bir süre nefes alma olanağı sağlanmıştır. 

Dışsatımdan elde edilecek olanaklar alabildiğin
ce zorlanmış, bu alanda geçmiş dönemlere oranla 
büyük sıçramalar ve kazançlar elde edilmek suretiy
le acil ihtiyaçlar baskısı, bir ölçüde hafifletilrniştir.-

Sayın Başkan, oturuma ara vermek için beş 
dakika kaldı değil mi? 

BAŞKAN — Evet. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — İzin verirseniz 35 dakikayı, hatta daha 
fazlasını bu oturumdan sonra kullanayım. Ben de 
yoruldum çünkü. 

BAŞKAN — Yani, şimdi bağlayabiliyor musu
nuz, satırbaşı yapıyor musunuz?.. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır efendim, mümkün değil. İzin 
verin, ben de yoruldum. 

BAŞKAN — Anlatamadım. Yani, şimdi bağla
yabiliyor musunuz Üçüncü Oturumda konuşmak 

I üzere? Onu söylüyorum. 
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Yani, yoruldum diyorsunuz. Vakit de doldu. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Geri kalan 10 dakikamla.. 
BAŞKAN — Konuştuğunuz süre belli zaten biz

de, Sayın Gündoğan. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(İstanbul) — Sağolun. Yani, tekrar konuşmak üzere 
BAŞKAN — Tabii, tabii ben söyleyeceğim onu 

efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Fik
ret Gündoğan; geri kalan sürenizi tamamlamak üze
re buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sözlerime başlamadan evvel, şu kürsü düzeninin 
konuşuculara ne kadar güçlük çıkardığını ifade edip 
vaktim pahasına Sayın Başkanlığa bu arzımı iletmek
te fayda görüyorum. Çünkü, aşağıdan vuran bir 
ışıkla ve konuşulması çok güç iki mikrofonla bu işin 
zor olduğunu arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaldığım yerden devam ediyorum. Ancak, vakti

min 40 dakika olduğunu hesaplayarak bazı konulan 
özetlemek zorunda kalacağımı, metni tam manasıyla 
okuma olanağını bulamayacağımı arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uluslararası kuruluşlarla süregelen bir çeşit mali 

tutsaklık niteliği kazanmış mali, ekonomik ilişkile
rimiz yeni olanaklar elverdiğince düzeltilmeye, nis
peten daha uygun koşullarla yeni kaynaklar bulmaya 
yönelinmiş; yeterli olmamakla beraber bu kaynaklarla 
ekonominin en acil ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış
tır. Yıllardır önemli ölçüde kaynak ayrılmasını zorun-
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Saym üyeler, 
Bugünkü çalışma saatimiz 19.00'da İkinci Oturum 

bitmek suretiyle tamamlanıyor. Üçüncü Oturum, 
saat 20.00'dedlir. Sayın Gündoğan 55 dakika ko
nuşmuştur. Kendisinin 90 dakikaya varıncaya ka
dar konuşma hakkı saklıdır. Saat 20.00'de toplan
mak üzere, İkinci Oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18,55. 

lu kıldığı için ekonomiyi güçten düşüren ambargo
nun kaldırılması kendi çapında bir ferahlık, bir eko
nomik kolaylık ve genişleme yaratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ambargonun kaldırılması konusunda bundan ön

ce Yüce Senatomuzda yapılan genel görüşmede Ada
let Partisi sözcülerinin arka arkaya geliştirdikleri fi
kirlerin ne kadar yersiz ve tutarsız olduğu, ambargo
nun bizatihi kalkmış olmasından ve bir de bu ambar
gonun kalkmasının önemini belirten Sayın Toker'in 
konuşmasından öteye söylenecek çok daha söz var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Mali tutsaklık» dedim. Bu sözüm, gerçekten doğ

ru bir sözdür. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu 
hayatı içinde; özellikle son yıllarında (Aynen bu? ta
birle) bir mali tutsaklığa duçar olmuş idi. Parvus 
Efendi adlı bir kişinin, o sırada Osmanlı İmparator
luğunda yaşayan bir kişinin yazdığı, Osmanlı İmpa
ratorluğunun dış borçlanmalar yoluyla nasıl bir mali 
tutsaklığa girdiğini ve taa o borçların 1934 yılına ka
dar Türkiye'nin belini nasıl büktüğünü anlatan kita
bı (Okuyup öğrenilmesi bakımından şayanı tavsiye 
bir kitaptır.) hepinize öğütlerim. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanv ekili Cengizhaıı Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : EmanuIIah Çelebi (Tabu Üye), Mustafa Çelik (Afyoakarahisar) 

• 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 32 nci Birleşimin üçün:ü oturumunu açıyorum. 
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SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Herkeste [ 
aynı beceri ve yetenek yok ki, Sayın Başkan... I 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır efendim, vardır. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
İMF ile olan ilişkilerimiz, muarızlarımızın anlat- I 

tıkları gibi, bizi mali tutsaklık içine atan ilişkiler ol
maktan öteye, tersine, o güne kadar IMF ile olan iliş- I 
kilerimizin mali tutsaklık yanlarını düzeltici, törpü-
leyici, giderici mahiyette olmuştur ve IMF ile yaptı
ğımız anlaşmalarla gerek borç ertelenmelerinde, ge
rekse yeni kaynak elde etmede Hükümetimizin kuv- I 
veden fiile çıkardığı birtakım imkânlar ekonomimize, I 
ferahlık yaratacak ölçekte olmasa bile, en âcil ihti
yaçları giderecek bir yardım sağlamıştır. Bu I M F ile I 
olan ilişkilerimizde en son durum şudur : I 

1978 yılı Eylül ayı sonuna kadar bu tutardan 90 I 
milyon CDR; yani özel çekme hakkı, yaklaşık 108 I 
milyon dolar kullanılmıştır. Daha kullanılacak olan I 
da vardır. Ne var ki, hemen belirteyim değerli arka- I 
daşlanm; IMF, uluslararası kapitalizmin, tekelci ka- I 
pitalizmin dünya yüzünde bugüne kadar kurduğu ka- I 
nımca en önemli, en güçlü, en etkin bir mali iktisa- I 
di kuruluşudur. Bu uluslararası tekelci kapitalizmin I 
kendi düzeninin sürdürmesi açısından dünyada mali, I 
iktisadi cereyanları, mali, iktisadi dengeleri elde tut- I 
ma ihtiyacından doğmuş, kökü ta 1945'lerde bi- I 
ten İkinci Cihan Harbinin Bretton VVoods anlaşmala- I 
rina dayanmaktadır. O «İMF» denilen teşekkül, Ulus
lararası Para Fonu, dediğim gibi, bir çeşit tekelci ka- I 
pitalizmin hayatını idame ettirme vasıtası ve çaresi I 
olarak kullanılmıştır. Daha ileri görevler yapmıştır I 
İMF; dünyada Şimal - Cenup çelişkisinin, yani Ku- I 
zey - Güney çelişkisinin bir noktada felce uğramasını I 
önleyici önlemler de almıştır. I 

Şöyle bir ifade ile rolünü anlatmak olanağı var- I 
dır. İMF, Kuzey - Güney çelişkisinde Kuzeyin bugün- I 
kü düzeyini ve giderek gelişme düzeyini koruyabil- I 
mek için para ve mal akımlarını düzenlemeyi üstlen- I 
mistir. Yetmiyormuş gibi Kuzeyin bugünkü gelişme 
düzeyini sürdürmek için Güneye ne miktar imkân 
verileceğini gıdım gıdım hesaplayan, biraz evvel I 
söyledim, çok önemli ve etkili bir müessesedir. Maa
lesef denebilir ki, Sosyalist Blok dışındaki bütün ül- I 
keler şu veya bu ölçülerle şu veya bu ilişkilerle bu I 
IMF'le yakından ilgilidir. En ilginç örneği de Libya I 
ile olan ilişkilerimizde bu IMF'in rolünün yaşanmış I 
olmasıdır. i 
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Türkiye içinse, IMF'le bu Hükümetin yaptığı iliş
kiler için de, «Eskisinden daha iyi bir durum vardır» 
sözü doğrudur. Gerçekten niyet mektubumuz eski 
mektuplardan daha elverişlidir ve ekonomimizi kös
teklemekten çok desteklemeye yöneliktir. 

Ne var ki, hemen belirteyim; IMF'le olan ilişki
lerimiz, öyle anlaşılıyor ki, yeni bir görüşme, belki 
sonunda varılacak bir anlaşmaya dönüştürülmediği 
takdirde Batılı çevrelerden, mali, ekonomik çevreler
den kredi olanakları sağlamak veya buna benzer bir
takım ertelemelere vesairelere gitmek kolay olacak 
mıdır? Endişeliyim; ama hiç bir gösteriye kapılmak -
sızın ve Hükümet sorumlusu bir partinin mensubu 
olarak hemen söyleyeyim, IMF'in bize koşmak iste
diği koşulların, eğer gazetelerde yazılı olduğu gibi 
ise, kaldırılması ve yüklenilmesi güç koşullar olacağı 
mutlaktır. Çünkü, IMF'in gazetelerde çıkan koşulla
rının içinde, ülkede önemli rol oynayan kamu kuru
luşlarının o niteliklerini kaybetmesi sürecinin başla
tılması istenmektedir. Bu, uzun uzun tartışılabilir, 
uzun boylu üzerinde düşünce geliştirilebilir bir ko
nudur. Ne var ki, Türkiye'de, bir yan tutma olarak 
söylemiyorum, kamu kuruluşlarının ekonomik hayat 
devresinden çıkarılması olanaksız gibidir. 

Kamu kuruluşlarının varlığına rağmen ve bu ku
ruluşlar uzun yıllardır ekonomik olmayan yöntemler
le yönetilmiş olmalarına rağmen kaynak yaratıcı ol
maktan çıkarılıp, kaynak tüketici, kaynak dengeleri
ni, bozucu kuruluşlar haline gelmesine rağmen, eko
nomi politikası değil, politika ekonomisine tabi tu
tuldukları için bugün açıklan çok milyarlara varmış 
olan bu kuruluşları bütün bu olumsuz yönlerine rağ
men Türkiye'de muhafaza etmenin gereği vardır. 
Çünkü, 5 - 6 milyon insanın (İşsiz sayısı 2,5 milyona 
yükselmiş bir ülkede) ekmek yediği bu kapıları, IMF' 
in sandığı gibi, kolay kolay ortadan kaldırmak müm
kün değildir ve Türkiye'de başka bir şey de mümkün 
değildir sanırım, eğer doğruysa IMF'in koşulları ara
sında varsa; Türkiye'de kalkınma hızını düşürmeye 
yönelik her atılımın Türkiye gerçekleriyle bağdaşır 
bir davranış olmayacağını hemen ifade etmek isterim. 
Çünkü, gelişmekte olan bir ülkenin kalkınma hızını 
düşürme gibi bir süreç içine sokulması behemahal o 
ülkenin zaten çok zor koşullar içinde hayatını idame 
etmekte güçlük çeken ekonomisini büsbütün güçlüğe 
maruz bırakmaktır. 

IMF'in ileri sürdüğünü sandığımız veyahut basın
da çıkan birtakım yazılardan çıkarmaya çalıştığımız 
kalkınma hızının düşürülmesi isteğinin bizim ekono-
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mimizin mantığı ile bağdaşır tarafı yoktur. Ekonomi
mizin mantığı ile bağdaşır tarafı yoktur. Çünkü, kal
kınma hızlarının düşürülmesi, kaldırılması yahut sa
bit tutulması zaten çoğu kez bu gibi gelişmekte olan 
ülkelerde kolay yönetilir, direksiyonu elinde bulundu
rulabilir ve bu itibarla ayarlanabilir bir yöntem değil
dir. Behemahal o ülkelerde zaten böyle yaşadığımız 
bunalım gibi bunalımlar birbirini kovalar. Çünkü, 
o ülkelerdeki çarpık kapitalizm giderek, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, dışa bağımlı, yüce boyutlu, tüketim 
malı imal eden sanayi yapısından kaynaklanan buna
lımlara çok açıktır ve genel bunalımlara da çok da
yanıksızdır, çok zayıftır, ister istemez gelişmekte 
olan ülkelerde, bir de nüfus unsurunu ele alarak bir 
düşün geliştirmeye çalışırsanız, büyüme hızının dai
ma yüksek tutulmasına çalışmak mümkündür. Ama, 
biraz sonra da söyleyeceğim gibi, Türkiye'de maale
sef 1977'de büyüme hızı, kalkınma hızı, ne derseniz 
deyin, % 4 civarında olmuştur. Bu sene de sanıyo
rum % 4 veya % 3 civarında gerçekleşecektir. Bu 
kalkınma hızlarının iki seneden beri % 4 ile % 3 ci
varında dolaşmış olması elbette Türkiye için kalkın
mada bir duraksama anlamına gelir. 

«Pekâlâ, 1977de % 4 olarak gerçekleşen kalkın
ma hızının nedenlerini söyleyebilir misiniz?» derse
niz, tabii biraz evvel okuduğum metinde vardı; fakat 
bildiğim gibi bizim Senatomuzda ve Parlamentomuz
da metin okumakla bir şey anlatmak zordur. Ancak, 
söylendiği zaman dinlenir. O, 1977'deki % 4 civarın
da oluşan kalkınma hızının nedenleri ta 1973'lerden 
beri gelen ve giderek kendini daha belirgin hale so
kan, hissettiren ekonomi politikalarının yanlışlığın-
dandır. 

Dışa bağımlı, hammaddesini, ara malını ve üre
tim aracını dıştan temin etmeye alışmış ve bunu nor
mal döviz girdileriyle karşılayamayan anormal dış
satımlar icat ederek karşılamaya çalışan ve böylece 
giderek kendi yarattığı dövizlerin dört misli fazla 
dövize ihtiyaç gösteren bir ekonomik yapı mutlaka 
kalkınma hızı açısından düşük seviyede kalmaya 
mahkûmdur. 

Şimdi bu Hükümetin yaptığı nedir? 
Şimdi bu Hükümetin yaptığı; önüne geçilmediği 

takdirde % 4'e de ulaşamayacağı anlaşılan kalkınma 
hızım en az o civarlarda tutmaya, hiç olmazsa bu se
nelerde o civarda tutmaya yöneliktir ve gerçekten 
bir istikrar programıdır; elinden geldiğince istikrar 
programıdır ve Hükümetin üzerinde devraldığı miras, 
(Öyle deniyor) sanıldığından ve anlatıldığından çok 

ağırdır. Arkadaşlarım, bir göstergeyle bunu size anlata
yım: 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti Üçüncü Beş 
Yıllık Planın bitim zamanında işbaşına gelmiştir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen yatırım hedef
lerinin % 50'siue varmak şöyle dursun, çok gerisin
de kalınılmıştır. Borç, tasavvurun fevkinde yüksel
miştir; Türkiye tarihinde görülmemiş ölçeklere var
mıştır. 

Ekonominin ikmali mümkün olmamıştır. Arz -
Talep dengesi korkunç bozulmuştur ve senelerce 
politika ekonomisi yüzünden (Ekonomi politikası 
yüzünden değil) biriktirilen enflasyonist düğümler 
çözülmüş ve enflasyon hızla artmıştır. 

Böyle bir ortamda 1973'de başlayıp 1977'de bit
mesi gereken Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin kal
kınma hedeflerine varılmamış olmasından kaynak
lanan bir % 4'lük kalkınma hızı teşekkül vermiştir. 
Eğer Hükümet, bugün içinde yaşadığımız istikrar 
proğfamını (Ki, biraz sonra arz edeceğim) almamış 
olsaydı % 4'ü de bulmamız mümkün değildi. Neden 
değildi?. Çünkü, bu gelişmemiş ülkelerde kapitaliz
min bir seyri var. Bunu kitaplar yazıyor. Birikiyor; 
sorunlar birikiyor, güçlükler birikiyor, darboğazlar 
birikiyor, açmazlar birikiyor, bir yere ekonominin 
nefesi tükenir hale geliyor; fakat az gelişmiş ülke
lerde siyasetçiler, (Galiba hemen hemen her yerde) 
halka, oy aldığı kitlelere şirin gözükmek için, eko
nomik kuralların dışına çıkmaya, mali kuralların dı
şına çıkmaya, ekonomi politikalarının dışına çıkma
ya ve ne kadar bilimsel olmayan, gerçekçi olmayan 
ve sonu hesaplanmayan, hesaplandığı zaman korkulu 
rüya görülmesini gerektiren önlemler varsa, sağlık
sız önlemler varsa onu alıyorlar ve aldıklarında bel
ki günü kurtarıyorlar; ama geleceğe büyük bir ipo
tek koyuyorlar, işte bu ipotek yüzündendir ki, sanı
yorum Dördüncü Beş Yıllık Planı hazırlayan Hükü
metimiz, biraz sonra arz edeceğim bazı önlemlerle 
kalkınma hızının daha da düşmesini önlemeye, hiç 
olmazsa 1977 seviyesinde tutmaya yönelik önlem
ler almıştır. Mesela bakınız, «1 Mart 1978'de Türk 
Parasının değeri gerçek bir biçimde ve % 33 ora
nında devalüe edilmiştir.» Bu bir istikrar önlemidir. 

Daha evvel «Devalüasyon kötüdür» dedim. 1970 
devalüasyonunun bilhassa sınai ürünler maliyetin
de yaptığı olumsuz etkiyi anlattım. Bunun da yaptı
ğı olumsuz etkiyi anlatmak zorundayım. Yapmış
tır; ama 1 Mart 1978 tarihine gelinceye kadar Türk 
parası fiilen o kadar çok değer kaybetmiş, ekono-
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mi o kadar güçsüz haîe gelmiş ve mali itibarsızlık 
o kadar çok büyümüş ve dış borçlar o kadar çok art
mış. yeni olanaklar bulmak o kadar çok güçleşmiş 
ki, Türk parasını devalüe etmediğiniz takdirde sağ
lam dışalım kaynakları bulmak; yani dışsatım yap
mak ve o suretle kaynak bulmak olanağı kalmamış
tır. 

Arkadaşlarım; 
Bu devalüasyonun, (Bir kere daha söylemiştim) 

babası. (Belki iki cinsli bir varlıktır bu devalüasyon; 
hem dişisi, hem erkeği bir olan bir mahluk türü var
dır) ve anası enflasyondur. Devalüasyon enflasyonun 
veledi meşruasıdir; meşru çocuğudur. Nerede enf
lasyon var, mutlaka devalüasyon olacaktır. Gösterin 
bana enflasyon olup da devalüasyon yapmayan ül
keyi; kabul ederim. Bunları ben herhalde icat etme
dim; ama bizde nasıl gösterilir muarızlarımıza?. 
«Devalüasyonu bu Hükümet IMF koşulu olarak 
yaptı, ona zorladı.». Doğrudur. İMF de bu kuralı 
bilir. Gelişmemiş ülkelerde enflasyon % 5Q'den yük
sek hızlara erişirse, elbette ki, devalüasyon yapıla
caktır. IMF'nin isteğiyle bizim ekonomimizin ister
leri bir yerde çakışmış ise ve bundan dolayı devalüas
yon yapmışsak bundan utanmaya lüzum yoktur; 
ama bana kalırsa, (Bu şahsı fikrimdir) bir tek para
ya bağlı bir kur sisteminin doğru bir sistem olup 
olmadığı üzerinde düşünmek gerekir. Konvertibl 
para haline getirebiliyor musunuz Türk parasın;; 
bana kurtuluşunuzun yolları biraz açık gibi gözükür. 
«Gelmez. Mali, ekonomik imkânlarımız yoktur.» 
derseniz, o zaman devalüasyonlar birbirini kovalaya
caktır; kaçınılmaz. Çünkü, enflasyon durmayacak
tır. Enflasyon durmuşsa korkmayın, devalüasyon ol
maz. Enflasyon durmayınca devalüasyon olur ve 
Sayın Adnan Başer Kafaoğiu'nım yazılarından esin
lenerek söyleyeyim, (Bana göre çok doğru bir görüş
tür, bilmiyorum bizim Hükümetimizin tercihi ne
dir?..) bir malın dünya pazarlarında çok değişik de
ğerleri vardır. Bu, üç kelimelik bir cümle; doğru
dur. İşte, bir memlekette dışalım rejimi saptanırken, 
bu ekonomik gerçekten hareketle, giderek parayı tek 
paraya bağlı bir pariteyle bağlı tutmamak, elden gel
diğince konvertibl hale getirmenin gereklerini yerine 
getirmek lazım. 

Elbette ki paraların değeri, ekonomilerin değeri 
ile ölçülür. Hangi memleketin parası kıymetli ise, o 
memleketin ekonomisi en güçlüdür. Öyledir bu iş, 
Başka çaresi yok. Ekonomisi güçsüz, aldığı, verdiğini 
karşılamaz, dışa bağımlı, cüce boyutlu, tüketim eşya
sı yapar, teknolojisi dışardan gelir, ara malı yok, ya-
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tırım malı yok. ee?.. Bu ekonominin parası güçlü 
olacak.. «Şanlı Türk Parası.» Şanlı Türk parası, şan
lı Türk ekonomisine bağlıdır. Nedir bilmiyorum mua
rızlarımızın anlayamadığı ve bizirn anlatamadığı
mız?.. «Siz ne getirdiniz, ne verdiğiniz?..» dediği
miz zaman, niye kızıyorsunuz?.. 

Biz, 1970 devalüasyonlarını yaşamış, 1970'den 
sonra gelmiş, bunalımdan bunalıma düşmüş, ondan 
sonra muhtıralar yemiş, muhtıralardan sonra tekrar 
ayağa kalkmış, tekrar ekonomiyi ve 1973'ün (1973'e 
kadar devam eden) o muazzam işçi dövizlerini top
lamış, onunla gereksinmelerini gidermiş bir ülkeyiz. 
Bana söyler misiniz, dünyanın neresinde vardır ümit 
etmediği bir amcanın vefatından doğan mirası cebi
ne atıp da ekonomisini yürüten bir ülke?.. Kimin 
aklına geliyordu.? İşte burada bu kadar mütehassıs 
var. Delikanlıydı o zaman birçokları, mekteplerinde 
yazmıyordu. Bir gün gelecek, gelişmiş ülkelerin insan 
gücüne ihtiyacı olacak, binlerce, yüz binlerce, mil
yonlarca insan dışırıya gidecek, onların paraları ta
sarruf olarak gelip, Türkiye'de dış kaynak havuzuna 
dolacak ve ondan dolayı dışsatım ve dışalım denge
sizliği kapanacak ve buna bağlı bir ekonomi politi
kası bilayevm-ül-kıyâme sürecek... Olmazdı. Oldu 
diye marifet sayamazlar. 

Hadi bakalım; şimdi 980 milyonla 1 milyar ara
sında dolaşıyor işçi dövizleri. Hele bugünkü ecnebi 
paraların Türk parasına olan değer ölçeklerini alır
sanız; onu da alamayacağımıza hemen hemen inanı
yorum. Daha geçen gün Avrupa'dan geldim. Bir 
Mark 22 lira. Bunu nasıl getirirsiniz?.. Getirirsiniz. 
Yine Kafaoğlu'nun yazılarından esinlenerek söylüyo
rum, başkalarında da okudum, var yolları. Getirmek 
yollan var. Artık onu Maliyemiz, ekonomistlerimiz 
bulsunlar ve getirsinler. 

Mesela, stabilizasyon tedbirleri olarak kredi ve 
mevduat faiz oranları yeniden ayarlanmış; iyi edilmiş. 
Faiz farkı iade sistemine yeni bir düzenleme getiril
miş; iyi edilmiş, Mevduat - munzam karşılıkları, Mer
kez Bankası reeskont oranları, Devlet ve özel sektör 
tahvil faiz oranı değiştirilmiş; iyi yapılmış. Taksitli 
satışlar sistemine yeni esaslar getirilmiş; o iyi olma
mış. DÇM hesabı uygulamasına son verilmiş; büyük 
bir bela, dert. Kim nereden bulursa getiriyor, adını da 
DÇM takıyor ve gidiyor, ondan sonra kim, nasıl öde
yecek, o belli değil. Onu Devlet.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sürenizin dolması
na 6 dakika var efendim. 
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CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN j 
(Devamla) — Hayır efendim, tam 11 dakika var efen
dim. { 

BAŞKAN — Biz not aldık efendim, 6 dakika var 
Sayın Gündoğan. Siz buyuran devam edin efendim. 

CH? GRUBU ADINA FİKRET G Ü T N T D O Ğ A N 
(Devamla) — Merkez Bankasında ihracat döviz fonu 
kurulmuş. İhracatta vergi iade oranları c/c 35'e kadar 
yükseltilmiş. Sanayici ihracatçılara, yaptıkları ihraca- I 
ta göre döviz kullanma olanakları verilmiş. İhracatçı
ların her türlü pazarlama masraflarını karşılayabilme
lerini sağlayıcı kolaylıklar kabul edilmiş. Kasım ayın- I 
da, ihracatçıların, ihracat hedeflerinde döviz alarak 
bozdurduğu tarihteki kurdan değiştirme esası getiril
miş. Geçici ithalata önemli kolaylıklar sağlanmış. I 
Bunların hepsini Maliyeden aldım; doğru, çok iyi edil- I 
miş. I 

Bu tedbirler ekonomiye istikrar getirmeyi, dış öde- I 
meler açığını nispeten hafifletmeyi, ekonomiyi daha 
sağlıklı, daha bilinçli daha verimli hale getirmeyi sağ
layıcı tedbirler olarak alınmış. Tam başarı sağlanmış I 
mı?.. Onu daha sonraları gözleyeceğiz. 

Arkadaşlarım; 
Bir parça da bu sene sunulan Bütçenin karakterin

den bahsedeyim efendim. 

«1979 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin en belirgin 
özelliklerinden birisinin gerçekçi bir bütçe olmasıdır» 
sözüne iştirak ediyorum. Çünkü, gerçekçi olmak zo- I 
runda. Neden?.. Başka kaynak ve olanak yok. Hele I 
bugünkü vergi mevzuatı, bugünkü toplu alınan vergi
ler, bugün kamu iktisadi teşebbüslerinin ihtiyaçları, I 
finansman açıkları, tasarruf eğiîimlerindeki düşmeler I 
böyle sürüp gittikçe bu Bütçenin bu kadar olacağı ve I 
bundan daha fazla da bir hayra yorulamayacağı ger- I 
çek; çok büyük bir gerçek. Onun için bu Bütçe gerçek- I 
çi. 406 milyar lira olarak bağlanmış. Büyük bir bölü
mü, senelerin oluşturduğu yapı yüzünden memur 
maaşlarına ve cari giderlere ayrılmış. Toplam yatı- I 
rım harcamalarına ancak 80 küsur milyar liracık ay
rılabilmiş. I 

Düşünebiliyor musunuz nasıl bir ekonomik yapı 1 
içindesiniz?. Rakamsal olarak anlayabiliyor muyuz?.. J 
400 milyarlık bütçede gelişmekte olan bir ülkede, kal
kınma zorunda olan bir ülkede, sanayileşme zorunda I 
olan bir ülkede kamu iktisadi teşebbüsleri gibi, tarih 
içinde oluşmuş ve sanayiye yönlendirilmesi, sanayi ya
pısını değiştirmede önemli araç olarak kullanılması I 
mümkün olan bir memlekette 80 milyardan fazla ya
tırıma para ayıramıyorsunuz.. «Bütçeniz aslında ger- I 
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çekçidir» demek, bu zorunlu koşullarla bağlı olduğu 
için gerçekçidir; ama Adalet Partisi bütçelerinden her 
halde daha dürüstçe yapılmıştır. 

Cari giderlerdeki artışın önlenmesi için kamu per
sonelinin artık şişirilme usulüyle alınmayacağına dair 
tedbir yerinde. İnşallah başarırız. Güya kadro istem
leri gerçek ihtiyaçlara uygun olarak alınacak.. Yapı
labilirse büyük başarı. Çünkü, bütçenin büyük bir 
bölümünü yutan memur maaşları ve cari giderlerin 
ekonomiye olumsuz etkisi rakamsal değildir, bünye
seldir. Neden dolayı bünyeseldir?.. Çünkü, hangi mem
lekette devlet bütçesinden bir kuruş bir kişiye veya 
bir yere verilir de onun karşılığında bir mal veya hiz
met alınmazsa, o memlekette enflasyon olur. Mal üret
miyorsunuz, hizmet üretmiyorsunuz, para veri
yorsunuz; enflasyon kaçınılmaz kaderinizdir. Verdi
ğiniz memur maaşlarının tutarı kadar hizmet almıyor
sunuz, verdiğiniz transfer ödenekleri kadar hizmet al
mıyorsunuz... Çok kötü yapılı bir ekonominin esir-i 
firaşısınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi iki cümle ile hemen sözümü bitireyim. Sa

yın Başkan arkamda, beni izliyor. 

Arkadaşlarım; 
«Bu memleketin kurtuluşu ve onun yollarının bu

lunması zorunludur» demeye yönelik her sözü red
dediyorum. Bu memleketin kurtuluşunun yolu belli
dir. Bu memleketin kurtuluşunun yolu, bugün içinde 
yaşadığımız bozuk, çarpık kapitalist düzenin yerine 
ülke gerçekleriyle, ülke ihtiyaçlarıyla, kalkınma ister-
leriyle bağdaşık doğru demokratik sol ekonomi po
litikalarının yerleştirilmesi ve temelleştirilmesine bağ
lıdır. Mümkün değildir, Cumhuriyet Halk Partisini 
bugünkü düzen içerisinde çok başarısız görmeye kal
kışanlar, yerenler hata ediyorlar. Cumhuriyet Halk 
Partisi, bu bozuk düzen içinde büyük başarı göster
diği takdîrde, ki, göstermek zorunda kalınmıştır ma
alesef yüklendiği yüklerle ve bu düzende de başarılı 
bir parti olduğunu göstermiştir; ama Cumhuriyet 
Halk Partisinin asıl başarılı olacağı düzen, çok doğ
ru olarak tarih içinde saptadığı ve bütün Türk hal
kının derinden bir sezgiyle anladığı demokratik sol 
ekonomik ve sosyal düzendir. 

Saygılar sunarım. (CHP, MB ve Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Sayın üyeler, grupları adına ikinci kez söz iste

yen sayın üye? Yok. 
Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın 
Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkinci kez söz is
tiyoruz. 

BAŞKAN — İkinci kez, hay hay efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 

Başkanım, biz de varız. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buyursunlar 

efendim. 
BAŞKAN — Siz istediniz Sayın Ucuzal. buyu

run , 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, daha ön

ce istemeleri lazım. 
BAŞKAN — Hayır istemediler, o arada siz gel

diniz, «Ben istiyorum» dediniz. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İkinci defa huzurunuza geldiğim için özür dile
rim; ama bazı hususları da açıklamak mecburiyetin
de kaldığımızı takdir edersiniz. 

Evvela bir hususu açıklamak benim görevim. 
Grubum adına ilk konuşmayı yaparken, burada halk-
evlerinden bahsettim, halkevlerinde olan bitenlerden 
bahsettim, bundan, Halkevleri Genel Başkanlığını 
yapan kişi üzüntülerini ifade ettiler ve ben kendi ta
biriyle «yanıt» verdim; «Böyle bir hadise yok» de
diler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Delil burada, ben sözümün başında da arz ettim. 

Yüce Kurulun huzurunda mesnetsiz, delilsiz hiç bir 
meseleyi bu kürsüden dile getirmem. Adalet Partisi 
olarak bugüne kadar bu yolu biz tercih etmedik. Hiç 
kimseyi itham, hiç kimseye iftirada bulunmadık. 

İşte 12 Aralık Tercüman Gazetesi... 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Delil 

olur mu Tercüman Gazetesi? 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Lenin'in resmi... «Atatürk'ün kurduğu 
halk evleri ne hale geldi?» diyor gazete. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Bu gazete delil 
olmaz bir kere. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Altında : 

«Atatürk'ün kurucusu olduğu halk evlerinde artık 
Atatürk'ün resmi görülmezken, Lenin'in büyük boy 
posterleri duvarları süslüyor. Bakırköy Halkevi ile 
ÎGD binası önceki gece polis ve jandarmanın ortak -

I laşa düzenlediği baskında Lenin'in boy afişleri ele 
geçti.» diyor. 

I BAŞKAN — Saym Ucuzal bir şey öğrenmek isti
yorum; bir dakika efendim... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL ( De
vamla) — Şimdi, beklerdim ki, ben, 12 Aralıktan 

1 bugüne kadar... 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben konuşacağım 

efendim, Sayın Ucuzal bir dakika efendim, bir da-
I kika; benim bir ricam var: 

Bütçe ile halkevlerinin ilişiğini lütfen izah eder 
misiniz? Konuşmalar tartışıldı. Siz söylediniz, onlar 

1 cevap verdi. Bunu devamlı irdelemenin anlamı yok. 
Rica ederim bütçeye girin efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, ben bu kürsüden yaptı
ğım konuşmanın, söylediğim sözün hepsinin hesabı
nı vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Hesap meselesi değil efendim, bütçe 
ile ilgisini kuramadık. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Buraya çıkacaklar, «Gücü olanlar oturur 
dinler, gücü olmayanlar giderler...» Arkamızdan bir
takım laf söyleyecekler... Buna kimsenin hakkı yok
tur. Varsa ellerinde delil, buraya getirir koyarlar. 

BAŞKAN — Efendim, o sataşmada konuştular. 
Siz bütçe hakkında söz aldınız. Halkevleri bütçeye 
dahil değil. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sataşmadan dolayı zatıâliniz de söz ver
diniz. Şimdi, Yüce Kurulun Önünde açıklıyorum. 

BAŞKAN — Ben vermedim. Yüce Kurul söz ver
di. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — 12 Aralıktan bugüne kadar, Halkevleri 

I Genel Başkanı olan kişinin bu gazetedeki neşriyatı 
I tekzip etmesi lazımdı. Gazete tekzip etmediyse, mah-
I keme yolları açıktı tekzip ettirebilirdi. Ettirmediğine 

göre, Atatürk'ün emaneti bu hale gelmiştir; ben bu 
I üzüntümü ifade ettim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabii Üye) — Po-
I lis açıklaması o. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Ben Atatürk'e saygılı bir partinin üyesi, 
I onun sözcüsü olarak bunu ifade ettim. 
I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Atatürk'e saygı kim-
I senin ipoteğinde değil efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De 
I vamla) — Burada da ifade ederim, her yerde de ifa-
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de ederim. Atatürk'ün emanetine dokunanlarla her 
yerde mücadeleye hazırız sevgili arkadaşlarım. 

Şimdi, sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü 
geldi buraya, sözde birtakım tutumların içerisine gi
rerek, evvela bizim işbirliği halindesiniz dediğimiz 
kişilerle işbirliği halinde olduğunu kendisi bu kürsü
den itiraf ederek zabıtlara geçirdi. Kaldı ki, onların 
kendilerini müdafaa için sizin avukatlığınıza ihtiyaç
ları yoktur; ama bu bir ilahi adalettir. Bu ilahi ada
letin tecellisi sizi mecbur etmiştir; buraya gelip yan
daşlığınızı, işbirliğinizi ortaya koymak için. 

Efendim, Türkiye'de ekonomik politika ters tu
tulmuş, ters tutulma nedeniyle ekonomi tahribata uğ
ramış, bunun neticesinde sosyal patlamalar olmuş ve 
buhranlar yaratılmış... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Niye bu hale gelmiş? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 1952'den beri 
hatırdınız. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, lütfen efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Yine sütten çıkmış kaşık Cumhuriyet Halk 
Partisi. On senedir, yirmi senedir olan biten hadise
lerle hiç irtibatları yok... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 30 senedir 
günahı sizde. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sonra, Türkiye niye patlama haline gel
miş? Demokrat Parti dönemindeki tutulan ekono
mik politika, Adalet Partisi devrinde tutulan ekono
mik politika; Türkiye ondan patlamaya gelmiş. Eli
nizi vicdanınıza koyun; bu vatan sathında yaşayan 
köylünün şehre inme yolunu kim açtı? Elinizi vicda
nınıza koyun; «Ben bu ülkenin vatandaşıyım» dedir
ten ve insan hak ve hürriyetine kavuşturan parti De
mokrat Parti değildi de kimdi? Bütün gasp ettiğiniz 
hürriyetleri sizin elinizden alarak sahibine veren De
mokrat Parti idi. Türkiye'de kalkınmanın temelini 
atan o parti idi. Türkiye'de ne varsa, onun başlattığı, 
ondan sonra da bizim devam etmemizdir. Köyünde, 
kasabasında, şehrinde; Hakkâri'den Edirne'ye, Kars' 
tan Muğla'ya kadar tıpış tıpış yürüdüğünüz, son sis
tem arabalarla gittiğiniz asfalt yollar bu devrin ese
ridir. Bugün tüten bacaların hepsi bu devrin eseridir. 
Meydanlar da, limanlar da, barajlar da hepsi bu de
virlerin eseridir; ama bunlar yapılırken, ortalığı ka
rıştıran, bunlar yapılırken vatandaşı şaşırtan sizin o 
çirkin muhalefetinizdir. Bize gösterebilir misiniz var 
olan tek bir eserinizi? Var eseriniz... 

ı SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Her şey 
sizin tekelinizde. 

AP G1UBU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Ne kadar tahribat, ne kadar buhran hep-
1 si sizin eserinizdir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Mıgırdıç'a 
i sattınız memleketi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat müdahale etmeyin, 
I müdahale etmeyin lütfen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hakaret etti 
Atatürk'e, İsmet Paşaya... 

I BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Şimdi, geleceksiniz bu kürsüye plandan 
I bahsedeceksiniz, yok kalkınma hızından bahsedecek-
I siniz, yok para dengesinden, yok dış dengeden bahse

deceksiniz... Bu sözleri size söylemeye hangi eseriniz 
I güç veriyor? Biz size kırmızı mumlu mektup mu yaz

dık, «Gelin bu Hükümeti alın» diye geçen sene? Gel-
I diniz, talip oldunuz; vatandaşı da arkanıza katarak 
I talip oldunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Memleketi 
sattılar... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — «Efendim, buhranları durduracağız, eko
nomiyi düzelteceğiz, can güvenliği getireceğiz, evlât-

I lara...» 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Beyefendi, be
nim sülalem şahit. Mıgırdıç'a sattılar memleketi. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
I Sayın Feyyat... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Sayın Başkan, bu adamı sustur. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Memleketi 
I sattılar. 
I BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Susturmazsan benim ona söyleyeceğim 

I var şimdi. 
BAŞKAN — Bırakın efendim, müdahale ediyo-

I rum ben. 
I Sayın Feyyat, dikkat edin efendim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Mıgırdıç'a 
I sattılar, Mıgırdıç'a sattılar. 

BAŞKAN — Tamam efendim, konuşacak, bıra-
I kın. Konuşmasını önleyemezsiniz. 
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AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Gelirsin Mıgırdıç'a neyin satıldığım ispat 

edersin. Oturduğun yerden iftira etmeye hakkın yok. 

Bunu ispat edemezsen şerefsiz, müfteri durumuna 

düşersin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, beni muamele yap
maya zorlamayın. Kesmeyin hatibin sözünü efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Utanbul) — Mıgırdıç'a 
sattılar. 

BAŞKAN — Kâfi efendim. 

DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Amasya Üyesi Mccit Zer eri e bir ihtar ceza
sı verilmesi. 

2. — İçel Üyesi İsmail Çataloğluna bir ihtar ce
zası verilmesi. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Ulan aşağılık adam. 
Senden başka adam yok mu burada? Senin ağzına 
sıçarım senin. Eşşekoğlu eşşek otur yerine. (CHP sı
ralarından «Aa» sesleri) 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Hiç bir bok 
yiyemezsin... 

BAŞKAN — Sayın... (Gürültüler) 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendi baba

nız size yakın. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — (Macit Ze-

ren'i göstererek) Sayın Başkanım!.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika efen

dim... 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkan, burada, bu kürsüde söyle
nen sözlere tahammül edemeyenler, burada otura
maz, iktidar olamaz, bu memleketin hesabını ver
mek mecburiyetindedir. (Gürültüler) 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Sa
yın Başkan, sözünü geri alması lazım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sözünüzü kesi
yorum efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tuh!.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Ucuzal, sözünüzü kesiyorum, durun efen

dim, bir dakika. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bütün güven

cem haram olsun sana. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Sayın Zeren, deminki konuşmalarınızdan dolayı 

size ihtar cezası vereceğim efendim. Bu hususta bir 
diyeceğiniz var rm? 

Sayın Zeren, olmadığına göre, size ihtar cezası 
verdim ve infaz ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Çok iyi ettiniz. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Şu 
edepsize söyleyin lütfen. 

BAŞKAN — Elimde efendim, onu bekletiyorum. 
Teşekkür ederim efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Çataloğîu.... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, buna 

da ihtar cezası verin. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Çataloğîu, deminki söylediğiniz sözden do

layı size ihtar cezası vereceğim. Sözünüzü tavzih ih
tiyacını duyuyor musunuz efendim? 

İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Gayet tabii 
duyuyorum. 

BAŞKAN — Ne gibi efendim? Lütfen bulundu
ğunuz yerden izah edin. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, siz 
varsınız, kürsüde arkadaşımız var; konuşuyor, dinli
yoruz. Müdahale ediliyor, siz müdahale ediyorsu
nuz. Oradan, «Bilmem nerene ne yaparım» deni
yor. Nedir bu?.. Meydan kavgası mı yapacağız? Ya
pacaksak buyursunlar. 

BAŞKAN — O söylediğiniz sözü söylemeye hak 
vermiyor Sayın Çataloğîu. Direniyor musunuz efen
dim? 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Ben sözümü 
geri almam efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir ihtar cezası da size 
veriyorum ve infaz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, bir dakikanızı rica ediyorum; özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, elektriklendirmeyin 
havayı efendim; yardımcı ok m biraz Divana. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, bir dakikanızı rica ediyorum; yardım
cı olacağını beyefendi. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ÎHSAN BİRÎNCİOĞLU (Trabzon) — 

Ben şimdiye kadar şu Senatoda en küçük bir müda
halede bulunmuş bir insan değilim. Zaten arkadaşla
rımız bunu bilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, inanıyo
rum, haklısınız. 

AHMET İHSAN BÎRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Fakat bir arkadaşımız var burada; mütemadiyen bu 
işi karıştırıyor. 

BAŞKAN — Efendim. 

X 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Şimdi geleceksiniz, 13 aydan beri başarı
sızlığınızı, beceriksizliğinizi birtakım yerlere daya
maya çalışacaksınız. 1970'ten başlıyorsunuz. Size bir 
tek rakam veriyorum: 1970'ten 1977'ye kadar bu 
memleketteki enflasyonun sayısını toplayın, onun 
karşısına 1978'deki enflasyonu koyun. Bakalım han
gisinin boyu daha yüce? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çığ gittik
çe büyür. 

BAŞKAN —- Sayın Gündoğan... 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — 1970'ten 1977'ye kadar, 1965'ten 1977'ye 
kadar kalkınma hızlarını sıralayın 15 sene, 16 sene; 
bakalım sizin kavuştuğunuz yerle, o 15 senelik kalkın
ma hızlarım bir karşılaştıralım. Bilmediğiniz işe ka
rışmayın dedik size. (CHP sıralarından «Allah Allah» 
sesleri) 

Geldiniz, efendim, buhran varmış; sosyal patla
madan. Kim yapmış bunu? Faşistler. Başka hareket 
yok mu bu memlekette? 

Sevgili arkadaşlarım; 
Dönün dünyaya bakın. Dünyanın neresinde ha

dise varsa orada komünist faaliyeti var. Bakın Afri
ka'ya, Bakın Ortadoğu'ya, bakın Güney Asya'ya var 
mı bir faşist hareket? Hep solcular birbirini yiyor. 
Kamboçya ile Vietnam birbirini yiyor; ikisi de sol
cu. 

(1) 844 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Şimdi, bu karıştırmanın neticesinde bu hadise meyda
na geliyor. Arkadaşlarımıza ceza verdiniz; ses çıkar
madılar. Öbür arkadaşımıza ceza verdiniz; ses çıkar
madılar; ama bu işin müsebbibi olan arkadaşımızı... 

BAŞKAN — Efendim, onun hakkındaki muame
leye biter bitmez başlayacağım. 

Teşekkür ederim. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Teşekkür ederim, 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Bize ne? 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Çin'le Kamboçya, Çin'le Rusya... Hep sol
cular birbirini yiyor. 

Sizin kendi istatistik rakamlarınız var. Zabıtlara 
geçmiş; yetkililerinizin beyanı var. 800 küsur solcu, 
900 küsur sağcı lafları var. Solcuların tümünü orta
dan kaldırın, gökten zembille inmiş o mübarekler; 
siz sadece faşistler, sağcılar... Bu yol, yol değil; bu 
teşhis teşhis değil. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Siz tek taraflı 
söylemiyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Çetin, lütfen müdahale etme
yin. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Zaten bu teşhislerdir ki, sizi, 13 aydan be
ri bu ülkeyi bu hale getirdiniz. 

Bu memleket hepimizin. İthamla bir yere vara
mazsınız. 1,5 saat burada konuştum. Tek söylediği
min aksini ispat edemezsiniz. Geleceksiniz, bir sürü 
laf; gır gır gır rakam... Neyi itham ediyorsunuz? 

Sayın Gündoğan, senin İstanbul'a giderken bin
diğin uçağın meydanı o beğenmediğin dönemin ese
ri. Yeşilköy'de indiğin meydan, o beğenmediğin dö
nemin eseri. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuzal, lütfen şahısla
ra hitap etmeyin efendim. Yok böyle usulümüz Sa
yın Ucuzal. Siz tecrübeli bir parlamentersiniz; Grup 
Başkanısınız. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ama buraya gelip konuşurken mecbursu
nuz gerçekleri dile getirmeye. Köy meydanlarında, 
kapalı salon toplantılarında, kanunsuz yaptığınız 
Taksim Meydanındaki mitinglerdeki gibi burada ko
nuşamazsınız, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bütçeyle 
bunun ne ilgisi var? 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet, sizin konuşmalarınıza cevap veriyo
ruz. Kendi tabirinizle yanıtlıyoruz. 

Size konuşmam sırasında söyledim; Allah aşkına 
13 ay evvel bu ülkeyi size böyle mi teslim ettik, de
dim? Aldığınız gibi muhafaza edemediniz, on defa 
daha, yüz defa daha berbat hale getirdiniz dedim. 

Evet, bugün bu kürsüde konuşulacak mesele sizin 
13 aylık döneminizdir. Büyük laflarla geldiniz. Her
kesi aldatarak geldiniz. Şimdi hesap verin diyoruz. 
Anarşi şuradan şuraya geldi. Buhranlar böyle, ekono
mi böyle. Her taraf harap olmuş diyoruz. Söylediği
niz söz ne oldu; bu yaptığınız hareket nedir diyoruz? 
Bunu siz burada bırakacaksınız, 1970'te devalüasyon 
olmuş, 1965'te bilmem ne olmuş... Ne faydası var bu
nun? Biz 1 senelik, icraatınızı diyemiyorum, tahriba
tınızı nazarı itibara alarak, size bu fakir milletin 400 
küsur milyar parasını teslim etmeye itimadımız yok 
diyoruz. Evet arkadaşlar, 300 küsur milyar lirayı na
sıl israf ettiyseniz, 400 küsur milyarın akibeti de öy
le olacak diyoruz. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Sizin gibi cebi
mize atmayız. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın arkadaşım, elini vicdanına koy. Adı
yaman'a giden yol ne zaman yapıldı? Adıyaman'dan 
seni buraya getiren, hastanı buraya getiren, Adıya
manlıyı buraya getiren yollan kim yaptı? 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — 300 milyon yap
tınız, 500 milyonu cebinize attınız. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, lütfen efendim karşı
lıklı konuşmayın. 

Sayın Ucuzal, Genel Kurula hitap edin efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — O da biliyor Van'dan geldiği yolları; çek
tiği çileyi o da biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Genel Kurula hitap 
edin efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — İstediğin kadar sen teşvik et. İnsaflı olun. 
Bu köyün... 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — O da milletin pa
rası. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Elbette milletin parası. Bu 300 küsur mil
yar israf ettiğiniz para da milletin. Onun hesabım 
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soruyoruz. Varsa kabiliyetiniz, elinizden iş geliyorsa 
yatırım istiyoruz, eser istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, beni zorluyorsunuz. 
Karşılıklı konuşmayın, Genel Kurula hitap edin. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) —• Sayın Başkanım, hep bana söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Söylüyorum, susturuyorum. Ben 
başka ne yaparım efendim? Ancak buradan size, kür
südesiniz diye hitap ediyorum. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ben yakınım diye bana söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Onlara da söylüyorum efendim. Siz 
Genel Kurula hitap edin. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Tahrik ediyor, tahrik; 
Sayın sözcü tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Uyar, bırakın lütfen. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Arkadaşlar, insafa bakın; ben tahrik edi-
yormuşum, onlar değil. Her tutumunuz böyle sizin, 
her tutumunuz böyle. 10 yıldır böylesiniz, 20 yıldır 
böylesiniz, 30 yıldır beylesiniz. Olmayan şe}'leri var
mış gibi göstererek, olan şeyleri yokmuş gibi göstere
rek siz demagojiyle bu ülkeyi bu hale getirdiniz. Eğer 
sizin gibi muhalefet olmasaydı, geçen 30 sene içeri
sinde, geçen 20 sene içerisinde Türkiye'de bugün ne 
ekonomik sıkıntısı, ne darboğazlar... Efendim, biz 11 
milyar dolar borçlandırmışız... Allah'a çok şükür, va
tanı bir uçtan bir uca imar etmişiz. Gelen dolarların 
hepsi eser; yol, meydan, liman, baraj hepsi ortada. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Hepiniz Karun 
gibi zengin olmuşsunuz. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Var mı söyleyeceğiniz? Bu kürsüden her 
zaman söyledik. Milletin her kuruşunun hesabını açık 
alınla vermeye hazırız. Siz de bu işi yapın, sizi tebrik 
ederiz. 

i 

Grubum adına saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Grupları adına başka söz isteyen üye? 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Suphi Gürsoytrak, 

buyurunuz efendim. 
Sayın Gürsoytrak, süreniz yarım saattir. 
MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

i (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bugün bütçe tartışmaları maalesef arzu edilme

yen bir çığıra doğru yönelmiş bulunuyor. 
I SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Şahsen siz sebep 
! oldunuz. ı 
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MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Teşekkür ederim, eğer ben olmuşsam. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, konuş
sunlar, müsaade buyurun. 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Biz objektif bir görüşle gördüğümüz 
iyi ve kötü tarafları belirttik. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Tek yanlı yollar
la, yalanlarla... 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Maa
lesef berbat ettiniz. 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Eğer sabredip sonuna kadar dinlesey
diniz, o telaşınızın gereksiz olduğunu anlardınız. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Türk Devleti, Türkler 1071'den beri Anadolu'da 
yaşadığından bu yana, Anadolu'daki bütün bayındır
lık hizmetleri, eser olarak ne varsa, bütün tarihte geç
miş olan, ecdadımızdan kaldığı gibi, geçmiş iktidar
lar dönemlerinde de Devlet hizmetinde görev alan
lar güçleri yettiği kadar birtakım şeyler yapmıştır. 

Onun için Devleti muayyen bir tarihte, sanki 
1950'de başlamış, ondan evvelsi yokmuş, ne yapıldıy
sa ondan sonra yapılmış gibi birtakım yanlış yakla
şımlarla yola çıkacak olursak bir yere varamayız. 
Elbet, her iktidarın da iyi, doğru, bazı da yanlış ta
rafları var, bunu da kabul etmeleri gerekir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Beyefendi, ben 
ona cevap verdim, zatıaliniz bana cevap veriyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, şikâyet ettiğiniz şeyi 
yapıyorsunuz, lütfen. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Kaç ki
lometre demiryolu yaptınız? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Asfalt yollar, 
geziyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, Sayın Köseoğlu... 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sefirle

rimizin maaşını veremediniz, dünyaya rezil ettiniz 
bizi. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına yar
dımcı olun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Çaldınız, çaldırdınız. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, lütfen. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Demiryolu 

yapsanıza. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin memleke
tine onu da yaptık. 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Müsaade buyurursanız, bütçe müzakeresinde kal
dığımız yerden görüşlerimize devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen siz de müdahale im
kânı vermeyin. 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Birinci konuşmamın sonunda yakın 
komşumuz ve dostumuz İran'da cereyan eden olay
lar, Türk siyaset adamları için ibret olacak nitelik
tedir demiştim. 

Her şeyden önce şunu belirtmek isteriz ki, İran'
da cereyan eden olaylar, İran halkının bir sorunu
dur. Hiç bir şekilde ve hiç bir koşul altında herhangi 
yabancı bir devletin dostumuz İran'ın içişlerine karış
maya hakkı yoktur ve olamaz da. İran halkı ken
disi için en doğru ve en iyi şeyin olduğuna yine yal
nız ve yalnız kendisi karar verebilir ve vereceğine de 
inancımız tamdır. Bizim en halisane temennimiz, 
daha fazla kan dökülmeden ve ülke tahrip edilme
den İran halkının kendileri için en doğru olduğuna 
inandıkları çözüm şekline biran önce kavuşmalarıdır. 

Bu hususları belirttikten sonra, esas değinmek 
istediğim noktaya gelmek istiyorum. 

Bazen kader, komşu iki ülkeye enteresan oyun oy
nar. Ne kadar garip bir görüntüdür ki, İran halkı 
monerşiden ileri, çağdaş devlet yönetim şekli olan 
demokratik rejime sahip olmak isterken, Türkiye'de 
bazı siyaset adamları ve kişiler, demokratik rejimi ka
ba kuvvetle veya başka yollarla yıkarak kendi kafa
larına göre diktatörlük kurmak istemektedirler ve bu 
çağdışı emellerine ulaşmak için de MakyaveFe bile 
parmak ısırtacak davranışlarla, her türlü çareye baş
vurmaktadırlar. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, asırlarca aynı 
topraklar üzerinde tüm insanlar dil, ırk, din ve mez
hep bakımından hiç bir ayrım gözetilmeden kardeş-
çesine beraber yaşamışlardır. Sultanlık ve teokratik 
bir rejimde yönetilen Türkiye'de; yani Osmanlılar dö
neminde, Türkiye sınırları içinde her din, mezhep, 
ırk, dil ve renkten insan toplulukları asırlarca bera
ber yaşamışken, Cumhuriyet döneminde ve özgürlük
çü, çoğulcu, demokratik bir rejimle idare edildiği, lâ
ik bir düzende, siyasi iktidar için aynı dinden olduğu 
halde, sırf mezhep farkından dolayı birtakım tertip
lerle halkı azınlıkta olan farklı mezhep mensuplarını 
baskı altına almaya, yok etmeye, mal ve varlıklarını 
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gasbetmeye teşvik etmek, yaşadığımız çağın en büyük 
insanlık suçudur. 

ikinci Dünya Savaşında bu suçu işleyenler, savaş 
içinde olunmasına rağmen ayrıca yargılanarak insan
lık âleminden yok edildiler. 

Savaşta bile, esir alınan «Harp esirlerine» ne gi
bi işlem yapılacağı uluslararası birtakım hukuk ku
rallarına bağlandığı bir çağda, siyasi iktidar için, öz 
yurttaşlarını öldürtmeye azmettirmenin insanlıkla hiç 
bir şekilde ilişkisi olamaz. 

Dikta rejimleri, bir süre halktan ve dünyadan ger
çekleri gizledikleri için başarılı gibi görünürken; ama 
eninde sonunda ülkelerini felâkete sürüklerler. Al
manya'nın Hitler'i, İtalya'nın Mussolini'si, Yunanis
tan'ın Cunta albayları gibi... Şahlık yönetimi, emrin
de dünyanın sayılı acımasız gizli örgütü SAVAK ol
duğu, yıllarca halkına, özellikle aydınlarına karşı ülke 
içinde ve ülke dışında uyguladığı baskılara rağmen, 
halkı yıldıramadığı gibi bu derece şiddetle oluşan 
muhalefet ve nefret duygusunu da tespit edememiştir. 

Elbette bu nefret duygusunda İran milli gelirinin 
'(/c 80'ini nüfusun % l'nin almış olması; yani kendi 
halkını yabancılarla beraber sömürmüş olmasının çok 
büyük etkisi vardır. Nitekim Humeyni «Şahın git
mesiyle İran'da yabancı egemenliğine ve sömürüye 
son verildi» şeklinde sosyal bir gerçeği açıklamıştır. 

İspanya'da faşist Franko diktatörlüğü, bir iç savaş 
da geçirmiş olmasına ve dışarıya karşı yıllarca yapı
lan kalkınmayı başardık edebiyatına ve de yılda 4 ilk 
6 milyar dolarlık bir turizm geliri olmasına karşın, 
Franko'nun ölümünden sonra iç savaşa nazaran daha 
güçlü bir komünist partisinin mevcut olduğunu ve 
hatta diktatörlük yönetiminin ülke bütünlüğünü bile 
sağlayamadığına ve de ekonomik sorunları çözümle
yemediğine tanık olduk. Çoğulcu, özgürlükçü demok
ratik bir rejime yönelmekle sorunların üstesinden ge
lineceğini, içbarış ve güvenliğin ancak bu şekilde sağ
lanabileceğine inanan akılcı ve çağdaş bir Başbakan, 
İspanya'da huzuru ve barışı sağladı ve hatta bu ge
çiş döneminde ona en büyük desteği komünist par
tisi sağlamaktadır. Böylece İspanya, dünya ulusları 
arasında tekrar saygın yerini almıştır. 

Salazar diktatörlüğü altında dünyadan soyutla
nan ve giderek küçülen Portekiz de bugünkü çoğulcu 
özgürlükçü demokratik rejim sayesinde, tüm dünya
dan çok daha büyük ilgi ve yakınlık görmektedir. 

Yunanistan'da 1967 yılında solcu bir parti seçimle 
iktidara gelmesin diye CIA'nın desteği ve teşviki ile 
darbe yapan Albaylar Cuntası, Amerika'nın himaye

sine, büyük sermaye ve çok uluslu şirketlerin deste
ğine rağmen yedi yıldan fazla iktidarda kalamamış, 
Yunanistan'ı dünya ulusları içinde yalnızlığa sürük
lemiş ve yalnız kaldıkça da Amerika'ya ve büyük ser
mayeye olan bağımlılığı daha çok artmıştır. Bu bağ
lılık dahi onları kurtaramamıştır. 

Karamanlis yönetiminde çoğulcu özgürlükçü de
mokratik rejime geçen Yunanistan dünyada saygın
lığını artırmıştır. 

Tüm bu olaylar, ülkemiz için yegâne akılcı yolun 
çoğulcu, özgürlükçü demokratik hukuk rejimimizi ya
şatmak olduğunu açıkça göstermektedir. Yalnız bu 
olaylar değil ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri çok 
yakın işbirliği halinde olduğumuz batılı ülkelerle olan 
ilişkilerimizde, Türkiye için tek çözüm şeklinin açık 
rejim olduğunu göstermektedir. İnsanlık tarihinin 
ulaştığı bu aşamada Türk halkından, özgürlüğünü ge
ri almaya kalkışacak ve onu gütmeye cüret edecekle
rin hiç şüpheleri olmasın daha teşebbüs halindeyken 
dünya başlarına yıkılır. 

Dünyadaki Akdeniz ülkelerinde ve yakın komşu
larımızda cereyan etmiş ve etmekte olan tüm bu olay
ların mantığı, ülkemizdeki anarşik, terörist ve de bö
lücü hareketlerle etkin bir şekilde savaşılması için 
demokratik rejime gerçekten bağlı olan siyasi parti
lerin; samimi olarak bu Anayasa çevresinde birleş
melerini zorunlu görmekteyiz. 

Tüm dünya ulusları insanca, özgürce yaşayacak 
bir demokratik hukuk devleti düzeni ararken, Türki
ye'yi karanlık bir dikta dönemine sürükleyebileceğini 
zannedenler sadece kendilerini değil, partilerini de, 
peşlerine taktıkları insanları da felâkete sürükleye
ceklerdir. 

Her şey bir kenara Türk halkının ve onun özü 
Türk Ordusunun Türkiye Cumhuriyetine çoğulcu 
özgürlükçü demokratik rejime her zaman sahip çıka
cağından hiç bir kimsenin ufacık şüphesi olmasın. 

Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın, gençlerimizin 
gereksiz yere ölmelerini önlemek ve ülkemizin dünya 
ülkeleri arasında saygın onurlu yerini muhafaza et
mesidir. 

Böylece bir Türkiye elbette, ulusal çıkarlarımızı 
çok daha etkin bir şekilde savunur ve şayet Türkiye 
üzerine bazı hayal kuran yabancı ülkeler varsa, on
ların da akıllarını başlarına toplamalarına yardımcı 
olur inancındayız. 

Sayın Senatörler; 
Devletin saygınlığı ve yasa hakimiyetinin sağlan

masında Hükümetin, 1978 yılı içinde tam başarılı ol
duğunu maalesef söyleyememekteyiz. 
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Gerçi öğretim kuruluşlarında büyük ölçüde disip
lin sağlanmış, çeşitli büyüklükteki müesseseler eği
tim ve öğretime açılmış bulunmaktadır. Sağ ve sol 
görüşlü öğrenciler beraber okumaktadırlar. 

Devlet yurtları genellikle eşkiya yatağı olmaktan 
çıkarılmış, gerçek öğrenci yurtlan haline getirilmiş
tir. 

Ancak özel idarelere bağlı yurtlar melanet yuva
ları halinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu yurt
lar hakkında bir yılı aşkın bir zaman geçtiği halde 
Hükümet etkin bir tedbir almamakta veya alamamış
tır. 

Çeşitli illerdeki mahkemelerde yaptıkları açıkla
malarla da sabit olduğu gibi, birçok cinayet sanığı 
suç aletleri ile bu gibi yurtlara kaçıp saklandıklarını 
açıklamışlardır. 

Hükümetin bu yurtlar hakkında bir an önce cid
di etkin tedbirler almaya ve bunlar bulundukları böl
gelerde bir çıban başı olmaktan kurtarılmalıdır. 
Mümkünse bu yurtlar kapatılmalı, öğrenciler şehir 
dışındaki yurtlara nakledilmelidir. Zira bu yurtların 
büyük çoğunluğu, yasa dışı faaliyetler için bir buluş
ma yeri, bir eğitim yeri, Anadolunun çeşitli yerlerin
den gelenler için «Yataklık» olarak kullanılmaktadır. 

İdarede görevli vali, kaymakam, emniyet müdür
leri; çoğu kez çeşitli asayiş olaylarında yasal yetkile
rini kullanmaktan kaçınmaktadırlar. 

Bu tutum Devlet saygınlığını ve vatandaşın Dev
lete olan güvenini büyük ölçüde sarstığı gibi, anarşik 
ve terörist hareketleri yapmaya yeltenenleri de o 
oranda cesaretlendirmektedir. Bu tutum ise, idarede 
zaaf yaratmaktadır. Bu tutuma, en kısa zamanda 
son verilmelidir. 

Kitlesel anarşik ve terörist hareketlerde gerek em
niyet görevlileri, gerekse asayiş görevine çağrılan 
Silahlı Kuvvetlerin, bu gibi durumlarda hangi haller
de silah kullanabileceği üzerinde önemle durulması 
gerektiği kanısındayız. Bu gibi olaylardaki zaaf, te
reddüt büyük kitlesel öldürmelere ve tahriplere ne
den olmaktadır. 

Kahramanmaraş olayları bunun en son tipik ör
neğini teşkil etmektedir. Bu konuda âcil ve etkin ge
rekli tedbirler alınmazsa, benzer olaylar halen sıkıyö
netim dışındaki bölgelerde rahatlıkla yapılabilir. 

Unutmayalım ki bu işleri, planlayanlar ve uygU' 
layanlar acımasız olduğu kadar, idaredeki bu zaafı 
gayet iyi bildikleri ve de şimdiye kadar azami dere
cede bundan yararlandıkları açıkça bilinmelidir, 

Keza bu olayları planlayan ve uygulayanlar genel
likle olayları, cumartesi, pazar veya bayram gibi ta
til zamanlarına denk getirmektedirler. 

Bu nedenle bir yıl zarfında olayların çoğunda gü
venlik kuvvetleri hep geç kalmıştır. 

Ayrıca tatil zamanlarında gerek hastanelerde, ge
rekse askeri garnizonlarda sınırlı adette nöbetçi he
yetleri bulunduğu için hastanelerin çalışır duruma 
geçmesinde geç kalındığı gibi, askeri birliklerin olay 
yerine ulaşmalarında da geç kalınmaktadır. Bu ne
denle klasik toptan tatil yerine askeri, hafta içine 
kaydırılmış tatil sisteminin uygulanmasının özellikle 
askeri birlikler için, aynı zamanda bir dış güvenlik 
sorunu da olduğu için yararlı bir metot olacağı kanı
sındayız. 

Her türlü kaçakçılık özellikle silah ve mermi ka
çakçılığı, bütün şiddetiyle devam etmektedir. 

Bu husustaki Devlet zaafını anlamak ve de açık
lamak mümkün olmamaktadır. İşin enteresan tarafı, 
kaçakçılık suçundan, uç noktalardaki zavallılar hariç 
bu işi yaptıranların tutuklanıp hüküm giydikleri de 
pek işitilmemektedir. 

Hükümet olarak bu konuya aynı zamanda ekono
mik nedenle de önemle ve öncelikle eğilmek gerektiği 
kanısındayız. 

Mahkemeler ceza vermiyor, davalar uzatılıyor 
iddialarının geçersizliği son birkaç aydır suçlulara ve
rilen mahkûmiyet kararlan ile sabit olmuştur. 

Polis, adli polis ve jandarma, suç delilleriyle bera
ber suçluları mahkemelere sevkettikleri takdirde, can 
güvenliği yeterli olmayan koşullarda bile bağımsız şe
refli yargıçlarımızın, görevlerini tereddütsüzce yap
tıkları verdikleri kararlarla sabittir. Kendilerine gü
veniyoruz ve şükran borçluyuz. 

Yıkıcı eylemleri sürdürenler, gizli ve açık Atatürk 
düşmanlığı, «Milliyetçilik» adı altında ırkçılık, mez
hep ayrıcalığı, ülke bütünlüğünü parçalayıcı propa
ganda faaliyetlerini yazılı ve sözlü olarak devamlı 
olarak yaptıkları halde Hükümetçe, Devlet radyo ve 
televizyonundan halkımızı aydınlatıcı yayınlar yapıl
maması cidden üzücüdür. Bu ve de benzer konular 
üzerine ciddi şekilde eğilinmelidir. 

Yükseköğrenim gençliğinin boş zamanlarını top
lum kalkınması eylemlerine katılması hareketini olum
lu ve yapıcı bulduğumuzu, bu projeye bu yıl daha çok 
ağırlık verilmesi gerektiğine İnanmaktayız. 

Ülkede Anayasa hakimiyetini, Devlet otoritesini 
ve saygınlığını tesis etmeye mecburuz. 

Türk Devleti güçlüdür. Türk halkı Devletine bağlı, 
yasalara saygılıdır. Çoğulcu, özgürlükçü demokratik 
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rejime olan inancını yapılan her türlü kışkırtıcı, tah
rik edici, yıkıcı hiçbir harekete katılmamakla açıkça 
göstermiştir. Hükümetin gücü de buradan gelmekte
dir. 

Devlet otoritesinin tesisinde, ülkede can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasında uzun bir müddetten beri 
bir bekleyiş içindedir ve bu konuda Hükümete her 
türlü desteği yapmak kararındadır. Hükümetten, 
demokratik kurallar içinde, demokratik araçlarla ül
kedeki barış ve huzuru bozan belirli anarşi yuvaları
nın cesaretle, süratle üzerine giderek temizlenmesini 
istemekte ve umutla beklemektedir. 

Sayın Senatörler; 
Milli Birlik Grubu adına 1979 Mali Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısı hakkında görüş, eleştiri ve önerile
rimizi, Anayasamızın bizlere yüklemiş olduğu görev 
esprisi içinde, dikkate alarak Yüce Heyetinize ve bu 
bütçeyi hazırlayarak Cumhuriyet Senatosuna sunan 
Hükümete iletmiş bulunuyoruz. 

Ülkemize, ulusumuza, ulusal güvenliğimize, ulusal 
bütünlüğümüze, ulusal ekonomimize, çoğulcu özgür
lükçü demokratik rejimimize karşı bazı sinsi güçle
rin her kılıkta ve her kademede eylem halinde bu
lunduklarını yüce dikkatinize bir kere daha sunmak 
isteriz. 

Ülkedeki anarşi ve terörizmi yaratan örgütler sade
ce onların zavallı araçlarıdır. 

Bunların çalışma alanlarını daraltmak, yok etmek 
için, en başta iç barış ve huzur en kısa sürede sağ
lanmalıdır. 

Demokrasiye inanan herkes, başta siyasi partiler 
olmak üzere, her kuruluş bu dönemde iktidara yar
dımcı olmalıdır. Bu en azından kendi varlıklarının da 
güvencesidir. 

Sözlerimizi bağlamadan önce önemli düşünceleri
mizi ve Hükümetten yapılmasını beklediğimiz öneri
lerimizi bir kere daha dikkatinize sunmak isteriz: 

1. Her şeyden önce Hükümet, güçlü olduğuna 
inanmalıdır. Gücünün ölçüsünü sade Meclisin aritme
tiğinde aramamalıdır. Ülkenin ve ulusun çıkarları için 
savunduğu çağdaş fikirler ve halkın mutluluğu için 
yapmayı vadettiği düzen değişiklikleri için, Türk 
halkı Hükümete inanmakta ve ona destek olmakta
dır. Hükümetten daha çabuk, daha etkin, daha ce
sur icraat beklemektedir. 

2. Türkiye'nin bugün ulaştığı aşamada beliren fi
kirlerin özü, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve ekono
mik gücünü ancak kendi milli kaynakları ile sağlana
bileceğinin gerçeğidir. Bu nedenle iç ve dış politika

sını, anti emperyalist bir çizgide yürütmelidir. 
3. Emperyalist güçlerin, ülke içindeki işbirlikçi

leri ile Türkiye Cumhuriyetini, çağdaş Anayasal dü
zeni yıkarak İslam anayasası veya Türk - İslam ana
yasası veya başkanlığa dayanan anayasal düzen geti
receğiz vaadiyle gerçekte faşist bir diktatörlük kur
mak çabası içinde olduklarını göz önünde bulundur
malıdır. 

4. Genellikle olaylara yön vermede, önlemede, 
gerekli tedbirleri almada sürekli olarak geç kalınmış
tır. Hükümet etmede, inisiyatif ele alınmalıdır. 

5. Üretim ve dağıtım, tüketim, bankalar sistemi 
ve iç piyasa kontrol altına alınamadığı için speküla
tif davranışlar devam etmiş, yapma kıtlıklar yaratıl
mış, isteyen istediği gibi fiyat artışı yapabilmiştir. 
Ekonomi ve sosyal düzen kontrol altına alınmalıdır. 

6. Devletçe İşlenecek Madenler Yasası, Yetki 
Yasası, Tam Gün Yasası, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı zamanında çıkarılmış, düzen değişikli
ğine yönelik olumlu ve başarılı hareketlerdir. 

7. Dış politikada borçların ertelenmesi, birçok 
ülkelerle ikili temas sağlanması ve ekonomik ilişkile
rin geliştirilmesi, ihracat olanaklarının artırılması, 
Sovyetler Birliği ile siyasal bir belge imzalanması ba
şarılı eylemlerdir. 

Sayın Senatörler; 
Şimdi de önerilemizi sunmak istiyorum: 
1. Demokratik hukuk Devletini pekiştirecek, 

Anayasal haklarla çekişmeyecek; fakat Devlet otorite 
ve saygınlığını sağlayacak yasalar öncelikle çıkarılma
lı, Devlet otorite ve saygınlığı sağlanmalı; 

2. Sıkıyönetim, sıkıyönetim ilanını gerektiren sı
nırlar içerisinde, siklet merkeziyle demokratik hukuk 
Devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan terörist ey
lem gruplarını örgütleriyle, teşvikçileriyle süratle or
taya çıkarmalı: 

3. İç ve dış ticaretin düzenlenmesi tasarısı, ver
gi tasarısı, Bankalar Kanun tasarısı, Belediyeler ta
sarısı, öncelikle çıkarılmalı; tarımsal, hayvansal ve 
sanayi için ülke çapında öncelikli bir üretim ve yatı
rım planı hazırlanmalı; 

4. Gelir dağılımındaki aşırı dengesizlikleri gide
recek önlemler alınmalı; 

5. Ülkemizin içinde bulunduğu terörist eylem
lerin yarattığı anarşik durumu ve ağır ekonomik bu
nalımı fırsat bilip bazı sosyal ve ekonomik ödünler 
alabileceğini sanan ülkeler varsa, bir an önce uya
rılmalı; 
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6. Bölgemizde komşularımızla barışçıl güven or
tamını tedirgin eden ülkemizdeki yabancı üs ve tesis
ler, ulusal güvenliğimiz ölçüsünde arındırılmalı; 

7. Grubumuz; Hükümetin çoğulcu, özgürlükçü 
demokratik hak ve özgürlükleri geliştirecek, Devlet 
otorite ve saygınlığını sağlayacak, halkımızın refah 
ve gelir düzeyini yükseltecek ve ulusal çıkarlarımızı 
koruyacak her girişiminde daima beraber olacaktır. 

Grubum ve kendi adıma, Bütçenin yüce ulusumu
za hayırlı olması dileğiyle, uygulayacaklara başarılar 
diler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (MB Grubu 
ve C H P . sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler, bir önerge var okutuyorum efen

dim : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2 Şubat 1979 günü başlayan 1979 Bütçe müza
kerelerinin Üçüncü Oturumunda üyelerden bazıları 
Senatonun yüceliğine gölge düşürecek ve kişiliğimizle 
bağdaşmayacak galiz sözler söyledi. 

Gelecek kuşakların okumasına gönlüm razı olma
yan bu sözlerin tutanaklardan çıkarılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüzde «Tutanak
lardan çıkarma» diye bir husus yok. Ancak, tutanak
lara geçmesi için okuttum Sayın Küçük, teşekkür ede
rim. 

Sayın üyeler; 
İkinci Oturumda sarfedilen bazı sözlerden dolayı 

arkadaşlarımız tarafından birtakım yazılı talepler ve 
şikâyetler geldi. Tutanakları getirttirdim. Geçen Otu
rumda da beyan ettiğim ve tutanaklara geçtiği gibi 
okudum. Kısaca bir paragraf var, okuyorum. 

Efendim, Grup adına Sayın Gündoğan konuşu
yor, konuşurken Sayın Cahit Dalokay; «Zapta geçti
ği için teşekkür ederim» dediği sırada, Sayın Mehmet 
Feyyat, «Bana bak hilkat garibesi, çık dışarı, kula
ğından tutup atın onu.» demiş. 

Sayın Feyyat, bu sözü söylemeniz için şu yukarıda 
geçen cümlede bir husus var mı lütfen?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ondan evvelki zabıtlarda olması lâzıma; üç defa bana 
hakaret etti. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ondan evvelki tutanak 
da elimde. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Deliliği haka
ret telakki edemeyen ahmakları tasavvur etmiyorum.. 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen müsaade buyu
run. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Arz edeyim 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade buyurun, 
bana izin verin muamele yapayım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bana hakaret etti, bana «deli» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, her halükârda şu 
söylediğiniz sözü bu çatının mehabetiyle bağdaştıra-
madım. Geri alıyor musunuz Sayın Feyyat?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Arz edeyim 
Sayın Başkan; bana hakaret etti. 

BAŞKAN — Hakaret de olsa beğenmedim bu 
sözü. Geri alıyor musunuz efendim?.. Lütfen efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Onun lafı 
kendisine lâyık olsun. Ben pişmanım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bana dört de

fa hakaret etti. 
BAŞKAN — Tamam efendim. Bu kadar. Beni 

de zorlamayın efendim. Teşekkür ederim, 
Başkaca grupları adına söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bana devam

lı hakaret etti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, bu devam eden bir 

yöntemdir biliyorsunuz. Lütfen tedbirli olun. Teşek
kür ederim efendim. 

Söz isteyen sayın üyeleri okuyorum efendim : 
Sayın İsmail İlhan, Sayın Ömer Ucuzal... 
Sayın Ucuzal, söz sıranızı önce Sayın Âdemoğlu' 

na vermişsiniz. Şimdi rücu edip Sayın Hayrettin Erk-
men'e mi veriyorsunuz efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, önce 
Sayın Âdemoğlu'na verdim. Âdemoğlu'nun sırası 
geldiği zaman Sayın Erkmen'e veriyor, 

BAŞKAN — Şimdi siz sıranızı kime veriyorsu
nuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Âdemoğ
lu'na. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Ondan sonrası 
halledilir. O ayrı bir konu. 

Şimdi sıra şöyle oluyor : 
Sayın İsmail İlhan, Sayın Nuri Âdemoğlu, Sayın 

Veli Uyar, Sayın Cevdet Aykan, Sayın Ferid Melen, 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Kemâl Sarıibra-
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himoğlu, Sayın Hayrettin Erkmen, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın İskender Ce
nap Ege, Sayın Nejat Sarlıcalı. 

Sayın üyeler; 
Alınan Genel Kurul kararı gereğince kişisel ko

nuşmaların süresi 20 dakikadır. 5 üye konuştuktan 
sonra Bakan ve ondan sonra altıncı üyenin konuş
ması yeterlik önergesi olarak kabul edilecektir. Bil
gileriniz olsun. Konuşmalarımızı bu çerçeve içerisin
de devam ettiriyoruz efendim. 

Sayın İsmail İlhan buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Söz isteyen

lerin sayısı altıyı geçtikten sonra lehinde, aleyhinde, 
üzerinde şeklinde sıralamak gerekir. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, bunu da tatbik et
meye imkân göremiyoruz. Sebebi şu efendim : 

Biliyorsunuz bütçe konuşmaları istisnai bir ko
nuşma. Hiç bir yerde tahdit imkânı yokken 10 güne 
sığdırılması gereken bir Anayasa hükmü. Bu hükme 
dayanarak bu konuşmalarda birtakım tahditler geti
rirken, bazı tahditler de gene getiriyoruz ve sayın 
üyeler bu söz sıralarını almak için sabahlara kadar 
yer bekliyorlar, sıra bekliyorlar. Aynen tetkik ettim, 
geçen yılki uygulamada buna imkân görülmemiş ve 
sıra ile devam etmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İçtüzük açık

tır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, değil. Burada bazı yerler

de Genel Kurul kararına uyuyoruz efendim. 
Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, 

Grup sözcüleri 1979 Mali Yılı Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüş, tenkit ve temennilerini dile getir
diler. Bir bağımsız üye olarak ben de aynı konuda 
görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Sözlerime başlamadan önce Hükümet mensupla
rını saygı ile selamlarım. 

Bu arada üzüntü ile belirtmek isterim ki, dün ak
şam menfur bir suikaste kurban giden Abdi İpekçi 
ile Türk Milleti ve basını çok kıymetli bir evlâdını 
kaybetmiştir. Ben de bir bağımsız üye olarak bu in
sanlık dışı suikastı huzurunuzda şiddetle tel'in eder
ken, merhuma Allahtan rahmet ve kederli ailesine 
başsağlığı dilerim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri ve Türk eko

nomisini dünyadaki gelişmelerin dışında tutmak 

mümkün değildir. Türkiye'deki ekonomik ve mali ge
lişmeler zamanla artan nispette dünyadaki genel ge
lişmenin etkisinde kalmaktadır. Mesela petrol fiyat
larının artması Türkiye'de bu büyük ekonomik meşe-. 
lelerin doğmasına yol açmakta, dış pazarlarda ham
madde fiyatlarında veya sanayi ürünleri fiyatlarında 
ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye'yi de yakından et
kilemektedir. Bütün dünya günden güne birbirine 
yaklaşmakta, ülkeler ve hatta ayrı siyasi ekonomik 
bloklar arasındaki ilişkiler günden güne daha değişik 
mahiyete bürünmektedir. 

Büyüyen ve gelişen, kendine yeterlik ölçüsü dışına 
çıkan çağdaş gelişmelerden daha büyük pay almak 
isteyen Türk toplumunun da dünya ile ekonomik ve 
mali ilişkisi zamanla daha da çok artacaktır. Bu se
beple dünyanın genel ekonomik durumuna kısaca bir 
göz atmada fayda ve zaruret görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Son yılların bütün dünya ekonomilerinde görü

len ortak olay, durgunluk içinde enflasyon olayıdır. 
Gerçekten son yıllarda Amerika, İngiltere gibi bü
yük Batı ekonomilerinde enflasyon hızında gelişme
ler olmakta, bu devletler enflasyonla mücadelede ye
ni yöntem ve tedbirler uygulamak ihtiyacı hisset
mektedirler. Enflasyonist baskıların bazan sosyalist 
ekonomileri de etkilediği görülmektedir. Son yıllar 
zarfında dolar ve sterlin gibi önemli paralar büyük 
ölçüde değer kaybetmişlerdir. Almanya, Japonya, İs
viçre gibi istikrarı sağlayabildiği farzedilen ülkeler
de dahi daha düşük nispette de olsa fiyat artışları 
görülmektedir. 

Son yıllarda dünya ekonomisinin tartışmasız de
vi ve Batının en büyük ve sağlam mali gücü olan 
Birleşik Amerika'ya, yine Batılı ekonomik sistem 
içinde Japonya, Almanya gibi büyük rakipler çık
mıştır. Siyasi yumuşama havası ile başlayan Batı ka
pitalizmi ile Sosyalist Blok arasındaki ekonomik ve 
mali ilişkiler bugün önceden tahmini mümkün olma
yan boyutlara ulaşmıştır. Batı sermayesi ve Batı tek
nolojisi, başta Sovyet Rusya olmak üzere, tüm CO-
MECON ülkelerinde büyük yatırımlar yapmaktadır
lar. Bu yatırımlar madencilikten otomobil sanayiine. 
meşrubat ve içkilere, hatta turizme kadar çok deği
şik ve geniş alanlara yayılmaktadır. Batılı mali mü
esseseler, Sosyalist Blok ülkelerine uzun vadeli bü
yük krediler vermektedir. COMECON ülkelerinin 
Batıdan son yıllarda aldığı nakdi kredinin şimdiden 
50 milyar doları geçtiği bilinmektedir. Batının elekt-

J ronik ve kompüter sanayii, Doğunun büyük ilgisini 
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çekmektedir. Aİman MAN kamyonları Romanya'da, 
FIAT lisanslı traktörleri yine Romanya'da, MERCE
DES otobüs ve kamyonları Macaristan'da, MASSEY-
FERGUSON lisanslı traktörleri Yugoslavya'da, 
FIAT veya RENAULT otomobilleri Rusya, Polon
ya, Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal 
edilmektedir. Amerikan ve Japonya şirketlerinin Rus-
ya'daki petrol ve diğer madenlerin araştırılması ve 
işletilmesi konusundaki müzakereleri devam etmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ekonomik gelişme alanında dünyanın devleri ara

sına karışma yolunda bulunan, esasen nüfusu ile dün
yanın tartışmasız devi olan Çin'deki gelişmeler çok 
ilgi çekicidir. Aslında Mao döneminde başlayan Çin' 
in Batıya yaklaşma politikası son bir yıl içinde umul
madık bir gelişme göstermiştir. Bugün Batı sermaye 
ve teknolojisinin Çin'de turizmden sutyen ve coca -
cola'ya, makine endüstrisinden madencilik ve petro
le kadar çok değişik alanlarda yatırım hazırlığına 
girmiş olması ilgi çekicidir. Çin, her alanda Batı tek
nolojisini davet etmektedir. 

Bu gelişmeler ekonomik, mali ve teknolojik ge
lişme ve ihtiyaçların gerektirdiği yerlerde çeşitli si
yasi ve ekonomik sistem içinde bulunan ülkelerin 
ideolojik saplantıları artık geriye ittiğini, fanatizm
den uzaklaştığını, faydacı ve pragmatik yollan seçti
ğini gözönüne sermektedir. 

Türkiye'de uzun vadeli, ekonomik, mali ve tek
nolojik gelişme alanında bugüne kadar kamuoyuna 
telkin edilen saplantı ve fanatizmden vazgeçmek zo
rundadır. Ekonomik konulara dünyanın baktığı göz
le bakmak ve dünyada geçerli olan yöntemleri be
nimsemek zorundadır. 

Halbuki bugün Türkiye, dış ekonomik çevrelerle 
uzun yıllar hazırlandığı ekonomik bağları gevşetmek 
yolundadır. Yabancı sermayeye karşı takınılan, sür
dürülen düşmanca tavır devam etmektedir. Kendini 
dünyadan tecrit etmiştir. Bu yol çağ dışıdır, değiş
melidir. Çağın gelişmelerine karşı durmak yersizdir. 
Gerçi Sayın Başbakan, yabancı sermayeyi davet ve 
dış ekonomik ilişkileri çeşitlendirme çabasındadır. 
Ancak yabancı petrol şirketlerini bir taraftan yatırı
ma davet ederken öte taraftan ATAŞ'ın sahiplerini 
tehdit etmek, dünyanın hiçbir ülkesinde yabancı ser
maye için mevcut olmayan sözde kontrol sistemini 
Türkiye'de yürütmek ısrarında bulunmak, bir yatı
rım talebine 4-5 yıl süreyle «İnceleniyor»! diye ce
vap vermemek gibi alışkanlıklar, bürokratik engeller 

I ve ideolojik saplantılar sürdükçe, Sayın Başbakanın 
I davetleri hiçbir sonuç yaratmayacaktır. 
I Bunun yanında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
I Topluluğuyla kurulmuş bağlantısı vardır. Hükümet 
I Türkiye için çok önemli ve değerli olan bu bağlan-
I tiyi sağlam temeller üzerinde geliştirmek yolunda 
I gayret sarfetmek zorundadır. Halbuki, bu bağın kop-
J ması, buzdolabına konulması yolunda girişimler gö-
I rülmektedir. Türkiye, bir süre önce kurulmuş bağla-
I rı buzdolabına koyma yolunu itiyat haline getirdi-
I ğinde, bizimle yeni bağlar kurma durumundaki baş

ka ülke ve ekonomik çevreler de daima bir tedirgin-
I lik içinde bulunacak ve bugün atılan adımdan, kısa 
I bir süre sonra dönülmesi ihtimalini hatırlayacaklar

dır. 
I Dış politika, milli menfaatler için yapılır. Dış 
I ekonomik ilişkiler ülkenin yararları yönünde kuru-
I lur. Ancak, dış politika ve dış ekonomik ilişkiler de 
I istikrar ister, kararlılık ister; uzun vadeli düşünce-
1 1er üzerine bina edilir. 

I Türkiye, bugünkü tutumu ile, tam bir güven ver-
I mekten uzak bulunmaktadır. Avrupa Ekonomik Top-
I luluğu, Türkiye'nin ihracatının geliştirilebileceği, kal-
I kınmaya gerekli ve zaruri sermaye ve teknolojinin 
I en kolay sağlanabileceği, Türk el emeğinin ve işgü-
j cünün en büyük ölçüde değerlendirilebileceği bir böl-
I gedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin, dün-
I yanın başka bölgelerinde de büyük ekonomik ve tek-
I nolojik itibarı vardır. AET ile ekonomik yapı birliği 
I içindeki bir Türkiye'nin, sözgelimi Arap âleminde, 
I îslam dünyasında, sosyalist blokta da daha fazla 
I ekonomik ve mali itibarı olur, ihracı da daha kolay

laşır, müteahhitlerin iş almasında görülen engeller or-
I tadan kalkar. 

I İkinci MC Döneminde Milli Selamet Partisinin 
yarattığı engelleme bu Hükümette yoktur. AET ile 

I ilişkilerini yeniden ve daha yakın beraberlik sağla-
I mak amacıyla ele almasına, iç politik ortam da uy-
I gundur. 
I Yunanistan'ın AET'ye tam üyeliğinin kesinleşti-
I ği, İspanya ve Portekiz'in aynı yolda olduğu; diğer 
I akdeniz ülkeleriyle AET ilişkilerinin günden güne 
I geliştiği bir dönemde, Türkiye'nin ilişkilerini don-
I durması hiçbir yakınlaşma girişiminde bulunmama-
I sı, büyük bir talihsizliktir. 
I Endüstrileşmiş bütün ülkeler, belirli ekonomik 

çevrelerde birleşmektedirler. Sosyalist ülkelerin CO-
J MECON'u ihtiyaçtan doğmuştur. Arap ortak pazarı 
j söz konusudur, Pasifik dünyasında benzer eğilimler 
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vardır. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin kendisi
ni yalnızlığa sokacak bir tutum içine girmesi akıl 
almaz bir siyasettir. 

Türkiye, tek başına dünyaya meydan okuyamaz. 
AET'ye tam üyelik için hemen sıkı girişimlerde bu
lunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Tüfkiye son iki yıldır tarihinin en zor ekonomik 

günlerini yaşamaktadır. Bu durumdan kısa sürede 
çıkabileceğini gösteren işaretler de henüz görülme
mektedir. Gerçi dünyada enflasyon genel bir manza
radır. Dış ödeme güçlükleri çeken ülkeler vardır. 
Ekonomik gelişmeler alanında umduğu hedefe ulaşa
mayan ülkeler görülmektedir. Ancak bu ülkelerin 
hiç birisinin ekonomik ve mali durumu, Türkiye ka
dar kritik ve zor değildir. 

Almanya'da % 5'lik fiyat yükselmeleri sorun 
olurken, Türkiye'de bu nispet bir yılda % 70'e ulaş
maktadır. ihracat son bir yıl içinde bir ölçüde kısıt
lanmasına rağmen, ithalat ihtiyacının 1/3'ünü karşı
lar durumdadır. Türkiye'nin dış mali çevrelerde iti
barı tükenmiştir. Günlük ödemelerin yapılabilmesi 
için, Duyunu Umumiye şartlarına benzer mal ve ih
racat terhinleri yapılmaktadır. Dış kredi olanakları 
bulunamamaktadı r. 

Ancak, Türkiye'nin bu duruma gelmesinde kaba
hat yalnız iktidarlarda, hükümetlerde değildir. Aynı 
ölçüde muhalif partilerde en kötü politikayı izlemek, 
kitleleri rey uğruna hatalı yollarda şartlandırmak su
retiyle bugünkü duruma gelmesinde rol oynamışlar
dır. Basının da bu konuda bir ölçüde sorumluluğu 
vardır. 

Dün muhalefetteyken IMF ile kredi görüşmesini 
vatan ihaneti olarak vasıflandıranlar, bugün Hükü
met olarak aynı kaynaktan yeşil ışık yakılmasını bek
lemektedirler. Dün meydanlarda sendikalara «İste
yin istediğiniz kadar» diyenler, bugün İktisadi Dev
let Teşekküllerinin görülmemiş ölçüdeki büyük (74 
milyar liralık) yıllık zararını toplu sözleşme ve işçi 
ücretlerindeki artışa yüklemektedirler. 

Toplumsal sözleşme gibi dünyada eşi görülmemiş, 
başlangıçta ücret artışlarını sınırlamayı amaç edi
nen; fakat sonradan çığrından çıkartılan garip slo
ganlara sarılmak ihtiyacını hissetmektedirler. 

Dün Dernekler Yasasının birçok hükmünü iptal 
ettirmek için Anayasa Mahkemesi aracını kullanan
lar, bugün daha ağır yeni hükümler getirmenin ha
zırlığı içindedirler. Dün kavramları karıştırmak, dü
şünceleri saptırmak, Türkiye'de dünyada eşi görül-
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memiş bir özgürlükçü demokrasi hayali yaratmak 
propagandası yapanlar, bugün bu kavram kargaşa
sından nasıl kurtulacaklarının düşüncesi içindedirler. 
Sıkıyönetimi kötüleyenler sıkıyönetim getirmiştir. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kısacası, bugün 
Türkiye ekonomik çıkmaza, anarşiye, pahalılığa, 
umutsuzluğa yalnız hükümetlerin yanlış tutum ve po
litikaları yüzünden değil, muhaliflerin de sorumsuz
luğu sonucu gelmiştir. 

Bugün içine düşülen kaostan çıkabilmenin ilk 
şartı, siyasi partilerin lider kadrolarının ister iktidar
da, ister muhalefette bulunsun, bugüne kadar yaptık
ları hataları, içine girdikleri sorumsuz davranışları, 
rey avcılığı uğrundaki istismarlarını kamuoyuna dü
rüstlükle, açık kalplilikle anlatmalarıdır. Kendileri 
yaptıkları hataları anlatmasalar da halk nasıl olsa 
bunları zamanla anlayacak; fakat o güne kadar çok 
şeyler daha kaybetmiş olacaktır. Parlamentoda bu
güne kadar çeşitli konuşmalarımda da belirttiğim 
gibi, muhalefet ve iktidar hiç değilse geçmiş dönem
lerdeki sorumsuz davranışlarının halk oyuna açıklan
masında birleşmelidirler. 

Türkiye olağanüstü ekonomik zorluklar içindedir. 
Bu şartlardan selamete ulanabilmek için de olağanüs
tü ekonomik ve mali tedbirler şarttır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1979 Mali Yılı, Türkiye'nin en başarısız bir ma

li yılıdır. Enflasyon ve hayat pahalılığı hiçbir dönem
de görülmemiş ölçüde artmış, halkımızın tümü, özel
likle dar gelirliler, küçük çiftçiler, köylüler büyük 
geçim sıkıntısı içine düşmüşlerdir. Yatırımların an
cak % 15'i gerçekleştirilmiş, bunun sonucu olarak 
işsizlik artmıştır. Pek çok sanayi kuruluşu faaliyeti
ni durdurmuş veya daraltmıştır. Bunun sonucunda 
60 - 70 bin işçi işlerinden uzaklaştırılmıştır. 1978 Ma
li Yılı başında Hükümetin tahminleri ve vaatleri ger
çekleşmemiş, Türkiye 1979 Mali Yılına 1978'den da
ha kötü koşullarda girmek durumuyla karşı karşıya 
bırakılmıştır. 

1978 yılında büyük oranlı, daha sonra da küçük 
oranlı devalüasyonlar yapılmıştır. Bu devalüasyon
lar, mali tarihimizin en başarısız devalüasyonları ol
muştur. Devalüasyonların ve Hükümetçe yapılan fi
yat zamlarının piyasaya intikali 4 - 5 kat fazlasıyla 
vuku bulmuştur. Hükümet, piyasanın ve fiyatların 
kontrolü hakkında pek çok tedbirlerin alındığını dai
ma ilan etmiştir; fakat piyasanın kontrolünde hiç bir 
başarı sağlamamış, vatandaş artık bu kabil beyan
larla alay etme alışkanlığını edinmiştir. Bu beyanlar 
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bir bakıma da vatandaşla alay etmek manası kazan
mıştır. 

Kaçakçılık artmıştır, her alana yayılmıştır. Rüş
vet daha da yaygınlaşmıştır. Türk parasının değerin
deki düşüş, birkaç yıl sonra paranın çuvalla taşına
cağı kanaatini yaratmaktadır. 

Başta Kamu İktisadi Teşekkülleri olmak üzere 
bütün devlet dairelerindeki, adliyedeki, kamu ku
rumlarındaki sorumsuz davranışlar artmış, idare da
ha da laçkalaşmıştır. Savurganlık ve israf gelişmiş, 
savurganlıkla mücadele laflarda, havada kalmıştır. 

Yatırımların az gelişmiş yörelere, özellikle Doğu 
ve Güney Doğu Anadolu'ya kaydırılacağı propagan
dası bu dönemde de lafta kalmıştır. Doğu Anadolu' 
daki yem ve ot sıkıntısının giderilmesi için gereken 
tedbirlerin zamanında alınmadığı için bu yörelerde 
yem sıkıntısı çekilmektedir. 

Anarşi, huzursuzluk, tedirginlik çok artmış; Tür
kiye, geleceği şüphe uyandıran ülkeler arasına katıl
mıştır. Her şey daha kötü olmuştur. 

Başbakanın Arap ülkeleri ve komşu ülkelerle ya
kınlaşma, değişik bölgelerle yeni ekonomik bağlar 
kurma yolundaki olumlu tutumları diğer alanlarda
ki karanlık tabloda göze çarpmaz hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sayın Başbakan Ecevit, Türk dış politikasına bir 

hareket, aktivite getirmiştir. Bu olumlu bir davranış
tır. Ambargonun şartlı dahi olsa kaldırılmış olması 
bir başarıdır. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile geliştirilen 
politik ve ekonomik ilişkileri ülkemiz yararına atıl
mış önemli adımlar olarak kabul ediyorum. 

Bu yüce kürsüden birçok kere İslâm ve Afrika 
ülkeleriyle politik ve ekonomik ilişkilerimizin ihmal 
edilmiş olduğundan söz ettim. Sayın Ecevit Hükü
meti özellikle İslâm, Afrika, Asya ve Balkan ülkele
riyle ikili ekonomik ilişkilere önem vermiştir. Tür
kiye'nin geleceği açısından bu çok olumlu bir çalış
madır. 

Satırbaşları halinde kısaca değindiğim bu konu
larda ve süre kısalığı sebebiyle değinemediğim diğer 
hususlarda Hükümetin gerekli yapıcı önlemler alma
sını ümit ederek, 1979 Mali Yılı Bütçesinin aziz Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Sayın Âdemoğlu, buyurunuz. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş-

ıkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
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I Bütçe üzerindeki 'konuşmamla başlamadan evvel 
dünjkü feci olayın ve bugün sabahleyin Yüce Senato
da cereyan eden hadise üzeninde bir iki 'kelime söy
lemek i'stiyoruım, 

Dün Türik 'basının seçkin bir mensubu, yazar ve 
fdkiir adamı Apdi İpekçi'nıin öMüriülimiesinin üzerlmiz-
ıde uyandırdığı büyük acı ve ve teessür henüz vicdan
larımızı yakıp kavururken ve dışarıdalki gençleırOn öl
dürülmesinden sonra da, bu defa bu tedhiş olayları
nın daha yüksek boyutlara ulaşarak, daha yukarı 
sevtiyedetki 'bir fikir adamımızı feci şeklide katletme-
deri bizi hakikaten çok üzmüştür. 

Bunun yanımda, sabahleyin gruplardan 'birisinin; 
•konuşmasıyla ve 'bu konuşmada birbirimizi tahrik 
edip gruplar arasında sağukluk ve asabiyetin yaratıl-; 
rnıası, hiç gereği yoklken Endonezya olaylarının., Kah-
ramanünaraş olaylarının, eski yaşlı, bu memlekete hlz-< 
met ötmıiş bir Cutmlhurbaşkanının islimleri kötü şekil
de burada iifade edilmemiş olsaydı üzüntümüz belki 
belki daha az olacaktı., 

iMemeleikette birlik ve 'beraberlik nasıl yaratıla
cak? Bir 'bütçe konuşmasında sabahleyin büyük bir 
grubu, büyük tahrikle Yüce Senato Umumi Heyetin
den çıkarmak zorunda bırakan bir grup üyesinin yap
tığı bu konuşmadan sonra gruplar arasında nasıl t ir 
'birlik ve beraberliğin s'ağlan'acağinı anlamak bizim 
için müşkül olmaktadır. 

Tabii Senatörler adına yapılan bu konuşma elbet-
'te ki, Tabii Senatörlerin hiç olmazsa İdare Heyeti ta
rafından bilinmesi icap ederdi. Bendeniz de Grup 
İklare Heyetinde bulundum. Grup adına yapılan ko
nuşmalar daima Grup İdare Heyetelerimln tasvibinden 
geçer. Arikadaşımızın yaptığı bu konuşma yazılı ol
duğuna göre ve bu saate kadar da büyük bir muhıa-
lefeıt grubunun büyük bir heyecan ve asabiyetine se
bebiyet verdiğine göre, bu idareciler tarafından tas
hih edftlmıeırnfış bulunduğuna göre, bu idareciler de sa-
'bah yapılan bu konuşmayı tasvip ediyorlar demektir 
ve 'bundan da Yüce Medislerdeki bu ayrılığın; bir
leştirme yerine yapılan bu konuşma ile yapılan, buı 
ayrılığın, bu birleşmenin 'aleyhinde olan »bu. durumun! 
bu idareciler ve bu grup üyeleri tarafından da tasvip 
edidlğine göre, Meclislerde ve hatta valıan satlıında 
»da bu ayrılığın mevcudiyeti Ve bu ayrılığın mevcudi
yetine doğru gıidil'mesii tasvip ediliyor demektir. Bi-
zlJm düşüncemiz budur. Böyle olduğuna göre, bu 
memlekette birlik ve beraberlik ması! (kurulacaktır, bu 
memılelkeit nasıl huzura kavuşacaktır? İşte bunun üze-
minde büyük, hassasiyetle eğilmek ve durmak icap 
ediyor. 
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Şimdi, bütçe üzerindeki konpşmfaim'a geliyorum. 
Ben bu Hükümetin vazifeyi devir aldığı günlerde 

orsaya attığı ve Türk Milletline yaydığı iki slogan 
üzerinde durmak istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, «Biz enkaz devir aldık» de
diler ve bir müddet sonra da, «üç ay zarfında bu en
kazı kaldıracağız.» dediler. 

İkincisi, savurganlık; «Bu son MC Hükümeti ve 
ondan evvelki hükümetler memleketi harman gibi 
sattılar, savurdular ve bu şekilde memleket 'bir enkaz 
haline geldi.» dediler, 

Şimdi bu ikıi husus Üzerinde durmak istiyorum. 
Çeyrek; asır muhalefette kalmış ve taraftarlarına 

sözden, hakikat dışı vaatlerden 'başka bir şey vereme
miş olan CHP'nlJa iktidara ne kadar susadığı ve has
ret çektiğini yukardaki sözlerinden anlamak daha o 
zamandan mümkündü ve işte CHP mesuliyetten uzak 
günlerde sarfettiği o sözlerinin ağırlığı altında bugün 
edilmektedir. O sözlerinsin bugün esiri durumuna gel-
miiş bulunmaktadır. 

Sözlerimi dahla açık olarak tarz etmeme rnüsaade-
lerinizü istirham ediyorum. 

Ne demişlerdi ilk günlerde? «Enkaz devir aldık.» 
dediler. Sonra ne oldu? Hükümet Başkam kendi ifa
desiyle bu enkazı kaldırmak için evvelâ dostları sos
yalist memleketlere, daha sonra da demokratik ülke
leri ziyaret ederek, borçları ertelemek ve taze para 
(temin etmek için kafilelerle turistik seyahatler tertip 
ettiler. Netice ne oldu? Karşı devletlerin idarecileri 
Sayın Başbakanın yüzüne tebessümle baktılar ve dip
lomasının icabı olarak iltifat ettiler; ama içlerinden 
de, «daha dün senin enkaz dediğin memlekete biz 
nasıl taze para veririz^» diye gülümsediler ve karşılık
lı laf salatasıyla vakit geldi, geçti. Böylece de bir se
me gerimizde kaldı. 

Bir taraftan, «NATO üyeleri bize taze para yar
dımı yapsın.» derken, öbür taraftan da sosyalist dost
larına göz kırpıp, kaş oynattığım gören, Dışişleri Ba
lkanını Bağımsız Konferansına gönderdiğini duyan 
Avrupalılar nezdinde de itimadı tamamen yitirmiş 
duruma geldiniz. 

işte böylece iktidar olduküan sonraki tutumunuz
la iktidar olmadan evvelki sözlerinizin zebunu oldu
nuz. O kadar itibar ve itimat kaybettinüz 'ki, özel şir
ketlerin temin ettiği krediyi siz Hükümet olarak sağ-
layamadiinız. 

Bugün Türkiye'de bir Koç, bir Sabancı firması
na; bir Çukurova Elektrik Anonim Ortaklığına Dün
ya Bankasının açtığı 'kredinin 1/5'ini Eeevit Hükümeti, 
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taze para olarak temin edememektedir. îşte, enkaz 
'budur. İtibardan düşmek, itibarı kaybetmektir en
kaz. «Enkaz» dediğiniz ve üç ayda temizleyeceğinizi 
söylediğiniz devirlerde kalkınma hızı % 7 - 8ün altu 
nla düşmedi ve fakat iktidar döneminiz olan 1978'de 
kalkınma hızı sıfıra indi. 

«Enkaz» dediğiniz devrin Hükümeti size enkaz 
değil, 1 milyon ton şeker, 7 milyon ton tahıl, 250 bin 
ton pamuk stoku bıraktı. Yine o devrin Hükümeti 
size enkaz değil, bugün temininde büyük sıkıntı çek
tiğiniz akaryakıttan 650 bin ton hampetrol, yeteri 
miktar 'benzin, mazot ve gazyağı stoku bıraktı. «En
kaz» dediğiniz devirden 1,5 milyon ton gübre, 127 
ton rehinsiz 'altın devraldınız. İktidarı devraldığınız 
günlerde Türkiye'de 2 milyar dolarlık ihraca hazır 
döviz getirecek mal stoku vardı. Bütün bunların ya
nında, bütün sanayi kuruluşları fabrikalarının işleyen 
çekleri hammadde stoku buhınmasaydı bugünkü yok
lar 6 ay, 1 sene evvel meydana çıkacaktı. Eğer sizin 
devraldığınız Hükümet enkaz bıraJfcmış olsaydı, ikti
darımızın bu kadar satıp savurmasına, bu kadar ak-
raJba, dost ve arkadaş kayırmalarınızı, bu kadar tu
ristik 'bakanların Avrupa seyahatlerini ve heyetler 
(halinde bu (kadar dış ülkelere gezilerini hangi Türk 
Parası ve bugün hasretini çektiğiniz hangi dövizle 
(karşılayacaktınız? «Enkaz» dediğiniz devirlerde dev
leti idare 'edenlerin sözleri, sizin gizlice rehin ettiğiniz 
'gümüş ve tarım ürünleri yerine geçer ve kolayca borç 
ertelemesi ve taze döviz temin olunurdu. 

Herhalde borç paranın da itimat edilen kişi ve 
devletlere verildiğini şimdi öğrenmiş bulunuyorsu-
nuzdur. Demek ki, sizden evvelki Hükümet size enkaz 
değil, borç ertelemesi ve yeni borç almak için, geçme
yen sözünüz yerine geçecek gümüş stoku üe ihracı 
kolay, döviz getirecek tarım ürünü stoku bırakmıştır, 

Şimdi ikinci slogana; «Savurganlık»1 sözüne geli
yorum. 

Bizim son Milli Cephe Hükümeti zamanında sa
vurganlığın çok ileri dereceye vardığı söylenildi. 
Şimdi hangi hükümetin savurganlık yaptığını misal
ler vererek huzurunuza getireceğim ve sözlerimin 
sonunda da tarafsız sayın senatörlerin vicdanlarına 
sığınarak bu hususta karar vermelerini istirham ede
ceğim : 

Türkiye'de Halk Partisi Hükümeti işbaşına geç
tikten sonra, büyüklü küçüklü 60 bin kadar memu
run bir kısmı iki, bir kısmı da üç defa yer değiştir
mek suretiyle hem tedirgin edilmişler, hem de her 
yeni tayinde harcırah almışlardır. Bu nakillerin bir 
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kısmını normal karşılasak bile, 50 bin nakil ve bir
den fazla yer değişimi büyük rakamda harcırah tut
muş, bu da Hazineye büyük bir yük, Devlet için de 
büyük bir israf olmuştur. 

Seneler senesi iktidar yüzü görmeyen Halk Partisi 
Hükümeti, taraftarlarını memnun etmek için devlet 
dairelerinde değil masa, oturacak sandalye bile kal-
mayıncaya kadar yeni tayinler yapmıştır. Bugün dai
re müdürlerinden «Yeni tayin edilenleri nereye otur
tacağım» diye şikâyetler işitmek olağan hale gel
miştir. Bu şekilde yeni atananların toplamı 70 bini 
bulmuştur. Bunlar için ek ödenekler çıkarılarak Ha
zine âdeta talan edilmiş ve bu yüzden müteahhitler 
Hazineden istihkaklarını alamaz olmuşlardır. İşte, bu 
yeni tayinler de savurganlığın tam kendisidir. Bu da 
kâfi değilmiş gibi, hâlâ yeni kadrolar getirileceği söy
lentileri ortalıkta dolaşmakta ve bu savurganlığı kar
şılamak için, vatandaşın sırtına yeniden bir vergi yü
künün yükleneceği söylenmektedir. 

Hayat pahalılığının yüzde yüze yakın arttığı, pa
ranın da alım gücünün devalüasyonlarla azaldığı bu 
devirde Hükümet, bütün Türkiye'deki memurlara 
katsayısını 20'ye çıkararak 15 milyar vermezken, sırf 
bir - iki bakanlığın bir kısım memurlarına çıkardığı 
hatalı bir kanunla 10 milyarı Bütçeye yüklemekte bir 
adaletsizlik görmemiş ve bu büyük bir savurganlık 
örneğini burada da vermiştir. 

Yine taraftarlarını memnun etmek için her baka
nı, heyetler halinde yurt dışına tetkik ve görgü art
tırma seyahatine göndererek, büyük bir döviz savur
ganlığını da bu şekilde yapmıştır. 

Sayın Maliye Bakanından sorduğum ve elimde 
yazılı örneği bulunan, 1 . 3 . 1977 ile 31 . 12 . 1977 
tarihleri arasında; yani son Milli Cephe Hükümetinin 
10 aylık idaresinde yurt dışına giden bakan ve he
yetlere ödenen döviz miktarı 274 822 dolar iken; 
«Savurganlığı önleyeceğiz» diyen bu Hükümetin aynı 
10 aylık devre zarfında, 1 . 3 . 1978 ile 31 . 12. 1878 
tarihleri arasındaki yurt dışına giden bakan ve he
yetlere verilen döviz miktarı 344 812 dolardır ki, 
aradaki fark 70 bin dolardır. Bu aradaki 70 bin do
larlık fark, bu Hükümetin savurganlığını ne güzel 
ifade etmiyor mu?.. 

Bugünkü Hükümet zamanında savurganlık o de
receyi bulmuştur ki, yeni tayinler yurt dışına da taş
mış ve büyük paralar verilerek taraftarlar memnun 
edilmiştir. Bu meyanda, eski bir milletvekilinin. Türk 
lirası olarak 120 bin lira tutan büyük bir maaşla yurt 
dışına tayin edildiği de malumdur. Bu meyanda, dış 

elçiliklere gönderilen bakanlık temsilcilerine ayda 
toplam milyonlarca dolar ödemek mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. 

Bu Hükümetin döviz savurganlığı burada da dur
mamış, dışarıdan binlerce dolara artist ve şarkıcının 
gelmesine de müsaade edilmiştir. Evvelâ Dalida, da
ha sonra Rafaella Carra, daha sonra Nicoletta ve is
mini hatırlamadığım bir diğer yabancı artiste binler
ce dolar ödenmiştir. Böylece, döviz savurganlığı da 
büyük hudutlara varmıştır. En son olarak Bulgar sa
natkâr Lili tvanova da bu savurganlıktan kısmetini 
almıştır. 

Ne hazindir ki, bizim Hükümetimizi savurganlık
la itham eden Halk Partisi Hükümetinin iki bakanı, 
büyük döviz ödenerek üçüncü defa Türkiye'ye geti
rilen Rafaella Carra'yı yılbaşında kıvançla dinleyip, 
seyrederken, gazetecilerin azizliğine uğrayıp, objek
tiflerine muhatap olmuşlar ve böylece, bu Hüküme
tin savurganlığını ispatlamak imkânını bize vermiş
lerdir. 

Sayın senatörler; 
Belki konuşmamın bu kısmına Sayın Maliye Ba

kanı, «Biz bunlara bir dolar dahi vermedik» diyebi
lirler. «Bunları herhangi bir dernek getirmiştir.» di
yebilirler; fakat kendilerinden hemen şunu soruyo
rum : 

Bu artistler büyük paralarla Türkiye'ye gelmiştir, 
büyük dolarlarla Türkiye'ye gelmiştir. Bu dolarlar 
eğer Merkez Bankasından çıkmamışsa, Sayın Maliye 
Bakanı da bu memleketin evlâdı bulunduğuna göre, 
bunu getiren dernekler hakkında ne gibi bir takibata 
geçmiştir, onu lütfen burada ifade buyursunlar? 

İktidara gelirken, «Büyük otomobilleri bırakıp, 
yerli arabalara bineceklerini ve bu şekilde hem oto
mobile, hem de benzine ödenen döviz savurganlığını 
önleyeceklerini»' söyleyen Halk Partisi Hükümeti ve 
bakanları, bu sözlerini unutmuşlar, bugün hemen 
her bakana yeni Mercedes arabalarla saltanat sürdür
me imkânını vermişlerdir. 

Allah'tan, yalnız bugünümüzü değil, gelecek sene
lerdeki mahsulümüzü, bu gidişle her şeyimizi savu-
racak olan bu Hükümeti, Türkiye'yi savurmadan 
başımızdan almasını; memleketimize huzur ve sü
kûnu getirmesini; gençlerimizde akıl ve mantığın hâ
kim olmasında yardımcı olmasını niyaz ederek söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum sayın senatörler. 
(AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Bir hususu açıklamak lüzumunu hissettim. Beş 

sayın üye konuştuktan sonra, sayın Bakan eleştirilere 
cevap verecek. Ancak, sayın Bakanın 1,5 saatlik nor
mal süresi içerisinde sorulara cevap vereceği cevap
lar da dahildir ve sayın Bakan konuşuncaya kadar 
bize gelecek olan yazılı soruları kendilerine göndere
ceğiz; not alacaklar, hazırlanmalarında yarar vardır, 
süreden yararlanmaları için. 

Ayrıca, sayın üyeler konuşurken soruları sormak 
hakları vardır. Bu konuşmaları içerisindeki soruları 
da not almalarında yarar vardır. Teşekkür ederim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, yazılı cevap verme hakkı var mıdır?.. 

BAŞKAN — Elbette, sayın Bakanın takdirine va
beste. 

Sayı Veli Uyar, buyurunuz efendim. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygı

değer senatörler; 
1979 yılı bütçesinin tümü üzerindeki kişisel görüş

lerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Yıllarca çatısı altında hizmet verdiğim Maliye 

mensuplarının, bütün yıldırımları üzerine çekerek ha
zırlamakta büyük emekleri geçen bu bütçenin elbet
te ki, uygulamasında diğer idarelerin bu değerli ba
kanlığımıza yardımcı olmaları, bütçenin hazıriığında-
ki zorlukların uygulamada karşılaşılmamasım canı 
gönülden dilemekteyim. 

1979 yılı bütçemiz elbette ki, diğer bütçelerde ol
duğu gibi hazırlandıktan sonra Bütçe Komisyonunda 
gerekli tetkikler yapılmakta ve Anayasanın vermiş 
olduğu bir yetkiyle masraf artırıcı teklifler Bütçe Ko
misyonunda oluşturulmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, Senato ve Millet Meclisi Genel 
Kurullarında masraf artırıcı, gelir azaltıcı tekliflerin 
yapılması mümkün değildir. 

Bütçe komisyonlarımız bir kaç yıldan beri âdet 
haline gelmiş bir uygulamayı yapmaktadırlar. Bu ise 
bütçenin samimiyetine gölge düşürücü bir davranış
tır; benim kanatim bu yoldadır. Bu da bazı masraf 
çı bakanlık bütçelerine yapılan artırımların karşılık 
bulunmaması veyahut karşılık bulunmaktaki; yani 
gelir teminindeki güçlükler dikkate alınarak bir ka
lemde % 5 veyahut belli bir nispette bütün kalem
lerden indirim yapılma yolu ihtiyar edilmektedir. Bu 
ise bütçeleri uygulayan Maliye Bakanlığına elbetteki 
daha fazla bir külfet yüklemekte ve idarelerle ba
kanlık arasında çeşitli girişimler, teşebbüsler ve çatış-

2 , 2 . 1979 O : 3 

malar olmaktadır. Masrafçı bakanlıklarımızla Maliye 
Bakanlığı; daha doğrusu Devlet yönetimindeki «Eş
güdüm» noksanlığı, yoksunluğu elbetteki çeşitli zor
luklar doğurmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, bütçe uygulamasında ve baş
langıçta bütçe hazıriığmdaki iyi niyetlerine birçok 
bakanlıkların çeşitli baskılarla, yapmış oldukları giri
şimlerle elde ettikleri imkânlar, uygulama sırasında 
görülen noksanlıkların giderilmesi yönündeki; Maliye 
Bakanlığının ve tabiatıyla başta Maliye Bakanlığının 
girişimiyle Başbakanlığın genelgelerine bazı bakanlık
larca maalesef tam uyulmamakta ve gene masrafçı 
daireler kendi başlarına buyruk hareket etmek duru
munda kalarak Maliyeyi zor duruma düşürmektedir
ler. 

Elbette ki, yıldan yıla Devlet Maliyesi ve ekono
misinin büyüklüğü karşısında rakamların büyük meb
lağlara ulaşması, bu masrafların karşılığını bütçe ge
lirlerinin tahminindeki isabet, bütçe uygulamasına 
yardımcı olmamaktadır; ama ne yazıkki, masrafçı 
bütçelerin bu girişimleri Parlamentomuzda da des
teklenmekte, fakat gelir artırıcı tekliflere ve gelir ar
tırıcı gayretlere gereken ölçüde yardımcı olunma-
maktadır. 

Bir yıldan beri Parlamentoda bekleyen gelir ka
nunlarına maalesef muhalefetin de büyük bir reaksi
yonla karşı çıkması elbette ki. Devlet gel illerinin el
de edilmesindeki noksanlığın giderilmesi ve Devlet 
gelirlerini artırıcı tedbirlerin uygulanmasındaki gecik
meler Türk Maliyesine, dolayısıyla Türk ekonomi
sine büyük yaralar açmaktadır. 

Biz, Devlet olarak, millet olarak maalesef son yıl
larda sanki büyük bir tüketim seferberliğine girmiş
çesine har vurup harman savurmak ve alâyişli, gös
terişli davranışlarla şahsi veyahut Devlet gelirlerini 
har vurup harman savurur ölçüde büyük bir masraf 
kapıları açmaktayız. 

Bir devletin, yahutta bir milletin bir yılda iki mil
yar lira gibi bir meblağı yalnız çiklet tüketiminde 
kullandığı gazetelere yansıdığında elbette ki bu bir 
espiri değil, bir hakikat olarak acı acı bizi düşündür
mesi gerekir. Bu çikletin, Avrupa'sından, Amerika' 
sından çeşitli yönlerden gelen bu tüketim maddesi
nin, elbette ki, bizi ne ölçüde savurgan bir duruma 
getirdiği meydandadır. 

Bugün Devlet idaresinde olduğu gibi, özel haya
tımızda da araba saltanatı almış yürümüş; ama bu
nun karşılığı ve bunun tükettiği akaryakıtın kaynak
ları gereken ölçüde sağlanamamıştır. 
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Bir devlet düşününüz ki, ihraç ettiği ürünlerden 
elde ettiği dövizi ancak ve ancak akaryakıt ithalini 
karşılayacak ölçüde döviz kaynaklarından yoksun ol
duğunda elbette ki, bu devletin idaresinde de birçok 
yönden aksaklık olduğu ilk nazarda göze çarpar. 

Bütün bunların giderilmesi, yalnız ve yalnız Ma
liye Bakanlığımız ve değerli mensuplarınızın gayreti 
ile değil, başta Parlamentomuz olmak üzere, topye-
kûn diğer kuruluşların da gayreti ile önlenecektir; 
ama görüyoruz ki, 1979 yılı bütçesinde başta Sena
tomuz ve Millet Meclisimizin bütçeleri ve tabiatıyla 
diğer idarelerin bütçeleri hiç de bu şekildeki israfı 
önleyici bir tutum içerisinde olmadığımızı göstermek
tedir. 

Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde en 
hafif tabiriyle araba saltanatı almış yürümüş. Bir 
halk deyimi vardır, «Bank baştan bozulur» elbette 
ki, Parlamentomuz ve Parlamento üyelerimiz bu iş
lere parmak basmadığı müddetçe, diğer devlet daire
lerinde bu saltanatı önleme imkansızlaşır. 

Bütçenin (T) cetvelini tetkik buyurduğunuz zaman 
görürsünüz ki, alınacak makam arabaları için 1 mil
yon 800 bin lira kıymet tespit edilmiştir. O halde bu 
Devlet, bir makam arabası için bir milyon 800 bin 
lira veriyorsa (ki, bu Devlet israfa bir devlettir) bun
lara Parlamento üyelerimizin hassasiyetle parmak 
basması lazım. Birbirimizi kötülemekle; filan zaman
da böyle oldu, falan zamanda böyle oldu diye birbi
rimizi kötülemek bize hiç bir şey kazandırmaz. El
bette ki her devirde kötülükler olmuştur; zamanında 
rüşvet dahi verilmiştir devlet tarafından. İçerisinde 
bulunduğumuz Devlet idaresinde biz bunlara şahit ol
duk. Canlı şahitler olarak elbette bunları gördük. 
Bugün bu gibi ,beiki kötü gelenekler yok; ama ne 
yazık ki, israfcılık daha fazla, çığ gibi büyümektedir. 
Birçok arkadaşlar burada şu kadar milyon ton bı
raktık, şu kadar milyon ton ihraç ürünleri bıraktık 
gibi sözler söylediler. O halde, neden ihraç etmedi
niz de, zamanında «70 Cent'e muhtaç olduk» . diye 
zamanm Sayın Başbakanı acı acı dert yanmıştı?.. O 
halde ihraç etseydiniz de devlet sıkıntıda karmaşay
dı. 98 bin alacaklısı bulunan bir devletin, elbette ki 
sağlıklı bir ekonomiye sahip olmadığı gün gibi açık
tadır. O halde biz, her şeyden ziyade bu gibi pole
mikleri bir tarafa bırakıp bunlara bir çare bulmak 
için birlikte gayret göstermemiz lazım. 

1974 yılında 229 milyon dolar olan kısa vadeli 
borcumuz, 1977'nin sonunda 6 milyar gibi büyüyen; 
belki 20 misli, 30 misli fazîalaşan bir borçla karşı-
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laşmışız. O halde bunların hemen ödenmesi lazım 
gelen miktarlarının ertelenmesi ve taze para bulun
ması için bakanlarımızın ve Sayın Başbakanımızın 
yapmış olduğu seyahatleri, «Efendim, filan tarihten 
filan tarihe kadar 200 küsur bindi, şu tarihten şu ta
rihe kadar 300 bin dolar harcanmıştır» diye sayın 
üyenin burada bunu bir örnek göstermesi herhalde 
gözalıcı, gözdoyurucu bir örndk olmasa gerek. 

O halde gider artırıcı bu yarışlara bir yönde son 
vermek, gelir getirici, gelir artırıcı, devlet gelirlerini 
daha iyi tahsil edip elbetteki vergi kaçakçılığını ön
lemek, başta Maliyemize düşen büyük görevlerdendir. 
Yıllar yılı beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın bir
çokları bilecek, bir «Vergi reformu» var idi. Vergi 
reformunun yıllar yılı adı vardır; değerli maliyeci
ler, iktisaltçılar çalışmıştır ama vergi reformu maale
sef bir türlü sonuçlanmamıştır. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonu yapılacaktı, 440 sa
yılı Kanunda, belli bir müddet tanınmıştı; ama bugün
kü 1979 yılı Bütçe Kanununa baktığımız zaman, 
1980'in Şubatına ertelendiğini görüyoruz bu reorga-
nizasyonun. O halde, bunlara eğilmeden yalnız ve 
yalnız rakamları diye getirmek elbette ki bize hiç bir 
zaman fayda sağlamaz. O halde sayın senatörler, hep 
birlikte bu 1979 yılı bütçemizin daha realist, daha 
açık ve denk olarak sağlanması için gayretli olma
mız, ve «İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batır» 
tabiriyle evvela kendimizden başlamak suretiyle bir 
tutuma girmek zorundayız. 

Bu konuşmamla elbetteki bütçenin maddeleri gel
diği zamanlarda da bazı önergelerle maruzatımız ola
caktır. O halde bunların önlenmesi, savurganlığın ön
lenmesi, elbette ki bizlerin yapacağı girişim ve gayrete 
bağlıdır. 

O halde, şimdiden bu girişimlerinizde sizlere ba
şarılar diler, hepinize saygılar sunar, 1979 yılı büt
çemizin milletimize ve uygulayıcı olan sayın Maliye 
mensuplarımıza hayırlı olmasını candan diler, say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Sayın Cevdet Aykan, buyurun efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Konuşmaya gelmeden önce, değerli dostum Sayın 

Benderlioğlu bana güzel bir öğütte bulundu. Dedi
ler ki, «İki tane senatör dışarda, konuşurlarken 
«Konuşmam çıt çıkmadan dinlendi» demiş birisi, 
öbürü, «Çok mu beğendiler?» diye sormuş. «Hayır, 
salon boştu, kimse yoktu da onun için» demiş.» 
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Sabah saat 10,45'te şöyle bir müşahedem oldu: 
Sayın Maliye Bakanı bütçeyi sunuyor. O zaman Halk 
Partili bir dostuma bir not gönderdim. Yanlış say-
madımsa, «On kadar arkadaşınız var» dedim. O da 
bana güzel bir espriyle cevap verdi. Ben merak et
tim. Sayın Maliye Bakanı bütçesini sunmaya başla
dıktan 45 dakika sonra, acaba niye kendi grubunun 
on tane üyesi Maliye Bakanının ne söyleyeceğini me
rak eder durumda?... Bu on kişinin de bir kısmı din
liyordu. Tabii, denebilir ki, «Senin söylediğini de Ma
liye Bakanı merak etmiyor.» 

Ben bütçe üzerinde, bağışlarsanız, kendi mesle
ğimin bana öğrettiği, verdiği disiplin içerisinde bir 
eleştiride bulunacağım. Tabii, bütçe teknik bir konu, 
Bunu muhtelif gruplardan değerli arkadaşlarımız tek
nik yönden, ekonomik ve mali yönden değerlendirdi
ler; biz de dinledik. Benim konuşmamın konusu; bu 
bütçenin Senato olarak bizim ilgimize, bizim davra
nışımıza yaptığı etkidir. 

Sayın Maliye Bakanı, bütçeyi sunarken şöyle bir 
deyim kullandı: Ülkemizdeki olayların bunalıma dö
nüştüğü bir donemde kendileri bir bütçe sunuyorlar 
ve «Çağdaş bütçelerin, toplumların siyasal, ekonomik 
ve sosyal hayatlarında, yaşamında özel bir yeri var
dır» dediler; birinci cümlesi bu. Yani, toplumdaki si
yasal, ekonomik ve sosyal hayatı bütçe etkiliyor. 
Gayet tabii toplumdaki siyasal, ekonomik ve sosyal 
durum da, bütçenin başarısını ya da başarısızlığını et
kiler. 

Sayın Maliye Bakanı, bütçeyi ekonomik kriterle
re göre sundu. Kendi varsayımı şuydu: 1977 yılında 
ülke ekonomik ve mali yönden birtakım zor şartlar 
devralmıştır ve 1978 yılı, kendi deyimiyle kötü gidi
şin, olumsuz gidişin durdurulması için bir uygulama 
yılı olmuştur. Tabii bir yıllık bir süre, bir Maliye Ba
kanının icraatının icraatını, bir Hükümetin icraatını 
ve bir ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendir
mek için yeterli bir süredir. Acaba bir yıl sonunda 
Hükümet, uyguladığı bütçesiyle ve genel politikasıyla 
ülkemizin siyasal, ekonomik ve sosyal yaşantısında 
hangi olumlu etkileri ve sonuçları sağlamıştır?.... 

Arz ettiğim üzere, bütçe, teknik bir konu. Sayın 
Bakan para arzı, emisyon, kredi gibi birtakım deyim
lerle 1977 - 1978 yılını karşılaştırdılar. Bir sade va
tandaş için «Peki, bunların sonunda ne oldu?...» so
rusu çıkar ortaya. Bunlar tabii birtakım sonuçlar al
mak içindir. Sonuç şu olmuş: 1978 yılında kalkınma 
zırnı % 3 olmuş ve eleştirdikleri, kötü buldukları 1977 
yılında da kalkınma hızı % 4. Acaba, bu Hüküme-
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I tin uyguladığı politikanın başarısının sonucu mu?..r 
Yani % 3'lük kalkınma hızı. 

Bir rakam dikkatimi çekti. Bakıyorsunuz 1977 yı
lında tarım sektöründeki kalkınma hızı, büyüme 
% 0,5 ve 1978'de tarım sektöründeki büyüme % 5,5 
civarında. O zaman akla şu geliyor; demek ki, bu 
Hükümete 1978 yılında doğa yardım etmiş. Onun 
sayesinde, herhalde % 3 civarında, bir kalkınma ol
muş. Şayet, doğa, tarım sektöründeki şartlar 1977 yı
lında olsaymış herhalde kalkınma hızı % 1, belki 
de onun daha altında olacaktı. 

Yine Sayın Maliye Bakanı dediler ki, «İthalat 
daha düşük seviyede yapımlıştır, dış ödemeler denge
sindeki açık daha düşük olmuştur.» Tabii bu şunu 
ifade eder. Hani bir paranız var da, ithal etmek im
kânınız var var da yapmadınızsa mesele yok. îç kay
naklarla bunu başarmışsmızdır ve başarılı olmuşsu
nuzdur; ama ülkede ilacı dahi bir mesele yaptınız 
da ve bu ithalatı sağlayamadımzsa imkânlarınız yok
muş ve başarısız olmuşsunuz demektir. 

Saym senatörler; 
Sayın Baykara, tüm hayatını maliyede, maliye 

hizmetinde harcamış bir arkadaşımızdır. Bütçeyi, tek
nik adam olarak değerlendirdiler. Birtakım rakam-

I 1ar verdiler. Ben o ayrıntılara girmeyeyim. Çünkü, 
I benim söylemek istediğim daha başka bir şey. Sayın 
I Baykara'nın hükmü şu oldu: Diyor ki, «Geçinme ko-
I şulları ağırlığı bakımından 1978 yılı rekor bir yıldır.» 
I Sayın Maliye Bakam ve Hükümet bir şeyi başarmış. 

Neyi başarmış?... 1978 yılını bizim Cumhuriyet tari-
I himizde geçim koşulları ağırlığı bakımından en ağı-
I rını yapmakta, başarılı olmuş. 
I Yine Sayın Baykara'nın verdiği rakamlara göre 
I «1978'in 10 ayında fiyat artışları Ankara için % 55, 
I İstanbul için % 64» diyor. 1977 için rakam veriyor, 

bunun yarısından daha düşük. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Öyle bir rakam yok efendim. Sayın Bay-

I kara da söylemedi. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baykara'nın 

söylediği not bende var. Efendim, Sayın Maliye Ba-
j kanının ilgisine çok teşekkür ederim. Tabii, sade va

tandaş için, günlük hayatımız için Ankara'daki, İs-
I tanbul'daki fiyat artışı şudur diye bilmiyoruz. Gün

lük hayatımızda biliyoruz. Ben geçen sene yumurta
yı 175 kuruşa alıyordum, şimdi 3 lira 25 kuruşa alı
yorum. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — 3,5 lira. 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Geçen sene 

I kurşun kalemini 3 liraya alıyordum, şimdi 5 liraya 
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alıyorum. Bütün rakamlara baktığınız zaman bu o. 
Bir OECD diyor ki, «Türkiye'de 1978 yılında fiyat 
artışı % 70.» Efendim % 50, •% 60; bu teknik konu. 
Yalnız bana gelen hemşerim diyor ki, «Biz perişanız.» 
Niye perişansınız?... «Bizim tütüne 10 lira zam ver
diler; ama bizim aldığımız pahalı, sattığımız ucuz» 
diyor. «Pancara şu kadar verdiler biz perişan olduk» 
diyor. Bunun için illa ekonomide uzman olmak ya 
da birtakım istatistikleri bilmek şart değil. Hepimiz 
günlük hayatımızda biliyoruz. 

Bağışlarsanız, bir şey söyleyeyim, bunu bir yere 
bağlayacağım. Bir yemekte, Yargıtayda bir daire baş
kanı şunu diyordu: «Ben Î6 bin lira civarında para 
alıyorum; ama geçinemiyorum.» Bu Türkiye'nin bir 
gerçeği. Bunu elimizin tersiyle «Böyle bir şey yok
tur» diye itemeyiz. 

Sayın Baykara, dememekle beraber, 1978 bütçe 
uygulamasının başarısızlık nedenlerini sıraladılar. 
Ayrıntıya girmemek için bir tanesini söyleyeyim, 
«Personel giderleri» dediler. 

Şimdi, 1978 yılında personel giderleriyle ilgili bir
takım gelişmeler var. Baktığımız zaman, Anayasa 
Mahkemesi üyeleri olarak, general olarak, vali ola
rak devlete hizmet eden bir grup memur var; bunla
rın maaşına siz c/c 1 5 - 2 0 civarında bir zam yap
mışsınız, bir gruba da c/c 200 - 300 zam yapmışsı
nız ve bunları birbirine düşürmüşsünüz. Benim özel 
bilgim yok, gazetelerde yazıyor; valiler, kaymakam
larını toplayıp Bakanlığa tepkilerini ifade ediyorlar, 
«Bu haksızdır, olamaz» diyorlar. Genelkurmay Baş
kanı çıkıyor, «Sizin uyguladığsnız personel rejimi, biz
de sağlıklı ilişkileri bozdu» diyor. Bunun emsallerini 
hepiniz biliyorsunuz. 

Sayın Baykara, «1978 bütçesi sağlıklı dengeden 
yoksundu» diyor ve 1979 için de aynı şeyi ilave edi
yor, «Sağlıklı dengeden yoksun, kaynak harcama 
dengesini kuramamıştır» diyor ve ilave ediyor; Sayın 
Baykara'nın hükmü. Tabii Sayın Maliye Bakanı, bir 
eski meslektaşıyla teknik seviyede tartışmaya girer. 
Ben, tespit ettiğim hükmünü ifade ediyorum, Ekono
mik istikrara yardımcı olabilecek bir bütçe olamaz 
1979 ile ilgili sunduğu bütçe.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Maliye Bakanının sunuş konuşmasının 16 

ncı sayfasında şöyle bir ifadesi var. «Bu bütçenin 
başarılı olabilmesi, Türk halkının, Türk vatandaşının 
bu bütçeye ve bu Hükümete sağlayacağı destek ile 
mümkündür.» der ve ilave eder. «Bu kıskacı yarabil-
memiz, bundan kurtulabilmemiz, vatandaştan sağla-
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yacağımız destek ile mümkündür.» Tabii vatandaş 
yönünden bakmak lazım. Acaba Sayın Maliye Ba
kanına ve bu Hükümete destek olmak lazım mı, de
ğil mi?.. Ne olabilir ölçü sade vatandaş için? Birincisi, 
bu Hükümet uygulamasında âdil oluyor mu? Tüm 
vatandaşlarımız Anayasamızda eşit hakka sahiptir. 
«Vatandaş» demişsiniz, ona birtakım haklar vermiş
siniz ve onun eşit olduğunu kabul etmişsiniz. 

Siz, «Enflasyon» dediğiniz bir politika uygulu
yorsunuz ve fakiri eziyorsunuz. Tabii enflasyon her
kes için yük; ama hepinizin, özellikle maliye ve eko
nomi uzmanlarından duyduğumuza göre, enflasyon 
fakirden birtakım imkân alıp, kaynak alıp zengine 
transfer etmektir. Siz insanı, geniş köylü kitlesini, 
devlete hizmet eden memur kitlesini yokluğa, sefale
te mahkûm edeceksiniz; ondan sonra ondan destek 
bekleyeceksiniz. Bu biraz güç. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabii adalet dediğimiz zaman yalnız ekonomik 

politikanın, enflasyonun ya da mali politikanın âdil 
uygulanması değil, bir de acaba Hükümet tüm va
tandaşlara hizmet götürürken, onları işe alırken âdil 
ve insaflı davranıyor mu? Ben bu konuya yarın de
ğineceğim. Benim samimi inancım, Hükümetin bu 
konuda âdil olmadığıdır. 

Benim Hükümetle hiç bir ilişkim yok. Sayın Ma
liye Bakanından, hiç bir bakanımdan hiç bir ricam 
olmadı. Ben kendi geliriyle geçinen bir insanım. He
pinize de her zaman saygılı davrandım, hiç onda da 
kusur etmedim; ama şuna şahidim, bana görevim
den dolayı bazı insanlar geliyor diyor ki, «Ben hak
sızlığa uğradım» Siz Halk Parti senatörüsünüz, ben 
Adalet Partisi senatörüyüm. Ben görev yapıyorum; 
ama size yapılan muameleyi bana yapmıyorlar. Ben 
bundan şikâyetçiyim ve vatandaşlarımın bir kısmını 
hizmette ayırıyorlar. Onun köyüne yol götürürken, 
içmesuyu götürürken, işe alırken ve işte tutarken ayı
rıyorlar. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — O sizin Hükü
metinizde idi, o sizin zamanınızda idi. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, ben 
kendi hayatımın hesabını vermeye mecburum, hiç 
bir şekilde kötü emsal olamaz. Siz derseniz ki, daha 
önceki Hükümet bu kötüyü yaptı, biz de bunu yapı
yoruz; o savunma olamaz. O zaman bu ta Hazreti 
Adem'e kadar gider. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — O zaman in
saflı olmanız gerekir Doktor. Karşılaştıralım; 1977' 
de enflasyon yok muydu? 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, şim

di burada bizim eleştirdiğimiz, benim eleştirdiğim, 
Sayın Ecevit'in Başkanlığındaki Hükümettir. Halen 
konu, Sayın Demirel'in Başkanlığındaki Hükümet 
değildir. O bitti, düştü o. Parlamento ona güvenoyu 
vermedi, düştü. Şimdi halen konu, Ecevit Hüküme
tidir. 

BAŞKAN — Sayın Aykan. sürenizin bitmesine 
iki dakika var efendim. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Toparlayayım 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım; 

îki dakika içinde şunu söylemek isterim. Mühim 
olan, bir şeye baktığımız zaman, doğru yolda adım 
atıyor muyuz? Bir yıllık uygulama şunu gösteriyor. 
Halen Hükümetin uyguladığı politika doğru yolu 
göstermiyor ve bu uyguladığı politika bizde onun 
âdil olduğu duygusuna biz de bu Hükümetin uygula
dığı politika refah yarattığına, bu Hükümetin uygu
ladığı politika bizde milli dayanışmayı sağladığı inan
cını vermiyor. Bu, çok dikkatli değerlendirmemiz ge
reken bir konudur. 

Şayet siz bu bütçeye inansaydmiz, saat 10'u çey
rek geçe 10 arkadaşınız burada bulunmazdı. Maliye 
Bakanımız ne söylüyor diye merak ederdiniz. Hepi
mizin içerisinde bir kuşku var; rahatsızız. Ya bırakıp 
gidiyoruz, ya bir araya geldiğimiz zaman kavka edi
yoruz. Bu sağlıklı bir tutum değildir. Ülkeyi sağlıklı 
bir tutuma sokmak hepimizin görevidir ve Sayın 
Maliye Bakanı kişisel dostumdur. Bir yıl içerisinde 
basına şu cümleyi söylerdi, kendi cümlesi şu idi: 
«Bütçe bir ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yaşan
tısında yeri olan bir belgedir. Aynı şekilde, bir Hü
kümetin uyguladığı politika, o ülkedeki sağlıklı eko
nomik, sosyal ve siyasal yaşantıyı şekillendirir.» Ha
len bir yıl sonunda şunu görüyoruz. Biz sağlıklı bir 
gelişme yönünde değiliz. Bu, hepimizi, özellikle Hü
kümeti, kendi sorumluluğu açısından düşünmeye, 
ciddi olarak düşünmeye sevk etmelidir. 

Hepinize bu duygularla saygılar sunarım arkadaş
lar. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurunuz efendim. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, süreniz kesin 20 dakikadır 

efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkan, niçin bu kadar yani hassas dav
ranıyorsunuz?.. İnşallah zamanından evvel bitiririm. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bir kişiyi 
bir dakika geçirirsek, bütçe sonuna kadar 9 saat 
ediyor, hesabını yaptık efendimi. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda 1979 yılma birtakım hiz
metleriyle politikalarıyle geçmişin, 1978'in sayfasını 
kapattığımız bir dönemde, yeni bir bütçe ile giri
yoruz. Acaba bu 1979 bütçesi, uygulayacağı poli
tikalar, alacağı ekonomik tedbirlerle Türk siyasal ve 
sosyal hayatında, ekonomik hayatında ülkemize ne 
getirecek?.. 

Bütün millet bugün Türkü ye'nin geleceğine dört 
gözle bakmakta. Çünkü, geride bıraktığımız 1978 
yılı tümü ile başarısız, tükenmiş bir iktidarın Tür
kiye'ye verecek hiç bir şeyi olmadığım belgeleyen 
müşahhas bir karanlık tablo ile kapanmış bulunu
yor. Üzülerek ifade etmek lazımdır ki, Türkiye'de 
kalkınma durmuş, işsizlik, yokluk, kuyruk ve enf
lasyon galopan halde tırmanma şeridi üzerinde sü
ratle tepeye, zirveye doğru gider bir halde. 

Eğer bir memlekette siyasal istikrar yoksa, eğer 
bir memlekette sosyal barış yoksa, eğer bir mem
lekette ekonomi kendi dengesini bulamamışsa, o 
memlekette enflasyon devam ediyor ise, mevcut 
bütün yatırımları, ekonomii!k tesisleri, endüstrisi, sa-
nayiisii, atıl kapasite ile çalışıyorsa; birtakım döviz 
sıkıntılarıyla kendi endüstrisinin girdilerini temin 
edemiyorsa, o memlekette enflasyon % 50 nispetin
de tırmanıyorsa, işsizlik % 15 nispetinde artıyorsa. 
o memleketlin kalkınmasından, o memleketin huzur 
bulmasından ve o memlekette 1979'da ben bunu ya
pacağım dediği zaman, ona inanmak için, etrafında 
buna inanacak kişileri bulmanın mümkün olmadığı
nı ifade etmek isterim. Çünkü kalkınma endeksleri 
gösteriyor ki, 1978 yılı Türkiye'de heba olmuş, 
kaybolmuş, Türk ekonomisi içtin beceriksizliğin ve 
idaresizliğin, partizanlığın simgesi olabilecek dere-

Bütçeler hiç şüphesiz ki, memleketin huzurunu 
temin edebilecek yeni istihdam olanakları, yeni ya
tırımlarla ekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerin içe
risinde ülkeye refah ve saadet temin edecek hizmet
leri ve politikaları da beraberinde getiren; ülkenin 
kaynaklarını ekonomik ilminin kamu maliyesinin 
gösterdiği yöntemler içerisinde, dengeli bir şekilde 
temin etmek suretiyle millete iyi, huzurlu hi 
getirmesi yönünden uygulanır. Hiç şüphe yok ki, 
uygulandığı ortamla getirilmiş olan bütçelerin ara
sında sıkı sıkıya organik bir bağ vardır. 
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cede 1950 yılından bu Zamana kadar geçmiş 28 yıl
lık tatbikat içerisinde planlı dönem ve plansız dönem
ler içerisinde Türkiye'nin kalkınmasını tenkit eden
ler, eleştirenler bu dönemdeki kadar kalkınma hızı
nın sıfıra yakın olduğu bir dönemi kaydetmek müm
kün değildir. 

Tenkit edilen ve plansız bir dönem olarak göste
rilen 1950 ila 1960 yılları arasında dahi Türk eko
nomisi, o sıfırlardan başlayan, altyapı imkânları 
olmayan bir dönemden başlayan devirlerde dahi, in
san kaynağı ve tabii kaynakların kullanılmasında çok 
iptidai bir düzeyden başlayan kalkınmada dahi % 
5,7'lik bir kalkınmaya ulaşmıştır. İlk başladığı dö
nemlerde çimentosu, demiri, enerjisi ve yetişmiş 
insanı bulunmayan bir ülke, 1977'lerde aşağı - yu
karı kalkınma için bütün unsurları yanyana getir
miş ve bu unsurların yanında, bir de yetişmiş insan 
unsurunu ilave etmek suretiyle Türkiye'yi kalkınma
nın sıçrama noktası denilen take-off noktasına ge
tirmiş olduğu halde; 1978 yılı içerisinde maalesef bü
tün sektörlerde kalkınma durmuş ve memleket bir
takım ekonomik sıkıntıların içerisine girmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım diyecekler ki, bu sıkıntılar 
her halükârda bir anda olmuş sıkıntılar değildir; ama 
hükümetler ağlama müessesesi değildir, hükümet
ler çare müessesesidir. Hükümetlere sahip olmak 
isteyen ve onun için haysiyetleri yerlere paspas gibi 
sermek suretiyle demokratik tarihte emsaline bir da
ha rast gelmeyecek şekilde bir hükümet kurmaya yö
nelenler; elbette bunun peşin hesabını yapmış olma
ları lazımdır... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Emsali var. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Binaenaleyh, «Mademki bu hesabı biliyordunuz niye 
Türkiye'yi yönetemediniz?» diye adama sorarlar. 
«Eğer bilmiyordunuz, niçin iktidar olmak için bun
ca fedakârlıkları göze almak suretiyle siyasal haysi
yeti yere sermek suretiyle onu paspas yaparcasına 
yere sermek suretiyle niye iktidar oldunuz?» diye so
rarlar. 

Anadolu'da; «heybenin önü var, arkası var.» Bunu 
böyle söylerler. Türkiye'yi gezdiğiniz zaman göre
ceksiniz, pembe hayallerin kapkaranlık umutsuzluk
lara döndüğünü ve arkadaşlarınızın geçmişteki 1978 
icraatı ile Türkiye'de hiçbir yere rahatlıkla gitme im
kânını bulamadıiklarını gruplarınızdakıi yakınmaların
dan istihraç ediyoruz, duyuyoruz; fısıltı gazetesi 
bunları söylüyor. 

Gönül arzu ederdi ki, 1978 yılı Türk ekonomisi 
için, Türk Devlet hayatı için başarılı bir yıl olsun 

i ve sizler de başarılı bir tatbikatın huzuru içerisinde 
1979 yılı bütçesini hazırlamış olasınız; ama üzülerek 
ifade etmek lazımdır ki, her şeyden evvel anarşiyi 
dahi Türkiye'de yenmek imkânım bulamadınız, ör
fi idareye rağmen, Türkiye'de anarşi durmamış ve 
bugün dünden daha fazla anarşi Türkiye'de kana 
susamış bir görünüm içerisine gelmiştir. Bütün bun
ların nedenleri her halükârda ekonomik, sosyal ve 

I sıiyasal birtakım tedbirlerin noksan olarak alınmış 
I olması ve Devletin müessiriyetini ve Devletin gücü-
I nü kanunlar istikametinde bu yönde becerikli bir 

şekilde kullanma imkânlarının bulunmamasıdır. 
Muhterem arkadaşlarım; 

Son Türk Devleti tarihinin en sıkıntılı bir döne-
I mini yaşıyor ve öyle bir döneme giriyoruz ki, belki 

bir gün bütün siyasal partiler aralarındaki bu kısır 
çekişmeleri, geçmişte şuydu, gelecekte bu, siz bu
nu yaptınız, biz bunu yaptık demek suretiyle sür
dürülen bu münakaşaları geride bırakacağı, çok çok 
tehlikeli vahim noktalarda belki bir gün bu Parlamen-

I to çatısı altında Türk Devletini kurtarmak için el 
ele, yan yana gelmek zaruretini duyacağız. 

EKREM KABAY (Burdur) — Niye şimdi duy
muyorsunuz?., 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
îşte o zaman çok gerilerde kalmış olduğunuzu ve 
dün size anarşide dahi, teşhiste dahi birleşemediği-
miz, hâlâ daha Türkiye'de solu tehlike, komünizmi 
tehlike görmemek suretiyle Maraş hadiselerini dahi 
Sünni, Alevi meselelerini ihdas ederek o yöne çek-

I mek suretiyle 13 asırlık davaları ortaya getirmek 
suretiyle hâlâ daha birleşelim demek, iş işten geç-

I tikten, su köprüyü aldıktan sonra geliniz bu işi 
düzeltelim demeye benziyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu, her şeyden önce yapanın iktidarda kalması, 
yapmayanın da vatansever duygularla ben bunu 
böyle anlamamıştım, yahut böyle tahmin etmemliş-

I tim, bu şekilde bu mesele yürümeyecek, bunu ya
pacak bir ehil ele teslim edelim demesiyle mümkün
dür. Önce parti mi, yoksa Devlet mi?.. Önce parti 
mi, yoksa bu mukaddes topraklar mı?.. Önce bu 
aziz Millet mi, parti mi; yoksa rejim mi diye kü
lahımızı önümüze koymak suretiyle siyasal tercihle
rimizi ortaya koymalıyız. 

I Bugün görünen odur ki, meselelerin hiç bininin 
altından çıktığım iddia edecek bir Hükümet karşımız
da yok. Sadece ambargoyu, değerli arkadaşlarımın 

I bundan evvel burada yaptığımız dış siyaset ile ilgili 

99 — 



C. Senatosu B : 32 2 . 2 . 1979 O : 3 

müzakerelerde ifade ettikleri gibi, şartlı bir ambargo 
kaldırılmasından öteye ve bir miktar 1,7 milyar do
lar civarındaki müstacel borçların tehir edilmesin
den ve 3,7 milyarlık da borcumuzun tehir edilmesiyle 
ilgili birtakım adımların atılmış olmasından öteye 
başarılı 1978 yılında ne gösteriyorsunuz?.. 

NURHAN ARTEMÎZ (tzmdr) — Kim yapmış 
o borçları?.. 

KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sizin başarınız, Devletler elbette borç yapacak, kal
kınmada elbette dış kaynaklara ihtiyaç vardır. 1945 
yılından sonra Fransa kalkınmasını % 65 yabancı 
sermayelere borçludur ve o sermayeleri akıllı bir şe
kilde kullanmış ve kalkınmasını yapmıştır. Biz de 
aynı şekilde yaptık, Türkiye'nin size teslim ettiği
miz dönemde 10 milyar 555 milyon dolar borcu var
dı; ama bugün kalkınmış gibi görünen Brezilya'nın 
35 milyar, hatta kalkınmış ülkelerin dahi 20 milyar, 
30 milyar civarında borçları var. İngiltere'nin, 
İtalya'nın, İspanya'nın borçları var. İsrail'in dahi 
9,5 milyar dolarlık borcu var. Borç mesele değil, 
aldıklarınızı Türkiye'de hizmete kalbedehiliyor mu
sunuz?.. Demir - çelik endüstrisini kurabiliyor mu
sunuz, PET-KİM'i kurabiliyor musunuz, boru hat
tını yapıp pompa ile Kerküt petrollerini İskenderun'a 
akıtabiliyor musunuz, alüminyum tesislerini yapıp 
onu işletebiliyor musunuz? 

Türkiye'yi CHP'den aldığımız 790 milyon kilo-
vatsaatük enerjiden 22 milyar 400 milyon kilovat-
saate getirebiliyor musunuz?.. 396 bin tonluk çimen
toyu (1950 yılında aldığımızda) bugün 19 milyon 
tonluk kapasiteye getirebiliyor musunuz?.. Dört 
şeker fabrikasıyla alıp bir milyon tonluk istihsale ge
tirebiliyor musunuz? Karabük'ün, Ereğli'nin 600 
bin tonluk çeliğini 4 milyon tona çıkarabiliyor mu
sunuz?.. İşte bunun faturaları bütün Türkiye'nin 
üzerinde. 11 900 köye elektrik getirmenin işte fatu
rası orada, işte onlar. İstanbul Boğaz Köprüsü, cep
lerimize koyarak gitmedik, Türk Milletine hizmet 
ettik. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Kim ödüyor 
efendim?. Mühim olan o. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Elbette Devlet ödeyecek, elbette millet ödeyecek; 
ama sizin gibi 1977'de 875 milyon dolarlık sanayi 
ihracatını yapan bir Hükümet, bir ülke sizin za
manınızda 500 küsur milyon dolara düşerse, bu
nun aczinin ifadesini kim verecek, kim ödeyecek 
bunun faturasını?.. İşte siz, demek ki, o kadar kö

tü yönettiniz ki gittikçe artması icap eden ihracat, 
sanayi ürünleri sizin sayenizde en azından 274 milyon 
dolar gerilemiştir. Bunun faturasını niye vermiyor
sunuz?.. Hazırı işletememişsiniz, biz gene yapmı
şız. 

Türkiye'de yaptığımız hidrolik tesisler bugün si
zin yapamayacağınız, hayalinizin dahi ulaşamaya
cağı değerdedir. Demirköprüsü, Kemer'i, Sarıyar'ı, 
Gökçekaıya'sı, Keban'ı, Hirfanh'sı, Kesikköprüsü, 
Hasan Uğurlu'su, Tunçbilek'i, Seyitömer'i... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Hirfanlı da var. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Hirfanlı'yı saydım. Bütün bunlar Aşağı Fırat Pro
jesi... 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Hirfanlı'yı da mı siz yaptınız?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Evet, biz yaptık Hirfanlı'yı. 1960 yılında Hirfanlı 
Barajı... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Adalet Partisi yani. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Azot sanayüsi... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Evet, Azot Sanayüsi Kütahya'da, hepsi. 1960 yı
lında Devlet Su İşlerinde çalışırken rahmetli Men
deres'in zamanında açılışı yapıldı, Kesikköprü Ba
rajının da temeli atıldı. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Yani Adalet Partisi zamanında mı?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Demokrat Parti, Adalet Partisi bir bütündür, bir 
siyasal felsefenin devamıdır ve bununla da şeref 
duyuyoruz. 

1. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sen de için
deydin. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Her devrin 
adamı... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'nin coğrafyası değişmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Mehmetoğlu, Sayın Yırcah... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, 13 tane hidroelektrik santral
lerine Demirel hükümetleri başladı ve topyekûn 68 
milyar lira yatırımı olan ve şimdiye kadar 30 küsur 
milyar lira sarf edilmiş olan o santraller, Türkiye'ye 
24 milyar kilovat - saatlik enerjiyi İnşallah 1982'lerde 
1984'ler arasında ekleyecek. 
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Bunların başlangıcını da biz yaptık. Elbette, işte 
o dışarıdan alınan 10 milyarlar, beş milyarlar cebe 
değil Rafaell'a Carra'mn da oynamasına değil; ama 
Tünkiye'nin muhtaç olduğu sanayMnıin, sosyal yaşan
tısının, muhtaç olduğu enerjiye gidiyor. Kaldı ki 
siz... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yahya 
nereye gidiyor?...; 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim?.,; 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yahya 
nereye gidiyor, İsviçre'de ne yiyor, ne içiyor?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, insanlar...: 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Neyle 
yaşıyor?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Müsaade edin onu da söyleyeyim. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Neyle 
yaşıyor, ne yiyor?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Müsaade edin. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, müdahale etmeyin 
efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Onlara da cevabımız var, müsaade edin. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Hiç bir 
şey konuşmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, öyle diyor efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, insanlar hayatta doğarken ana 
ve babalarını seçmek ve yakınlarını seçmek hakkına 
sahip değildirler. 

Binaenaleyh, milliyetlerini ana babalarını seçmek 
hakkına sahip olmayan insanların, kendilerinin dışın
da bugünkü Anayasal anlayışta, beşer anlayışı içeri
sinde başkalarının kusurları varsa, olup olmadığı ka
bili münakaşa mahkemeler görüyor; o kusurları bir 
insana izafe etmek, hele hele o insan Türkiye'ye hiz-
mek etmişse sanırım ki insafsızlıkların en büyüğü 
olur. 

Hepimizin kardeşi var, oğlu var, çocuğu var; bü
yük söylemeyelim beyler. Her insan şahsından me
suldür. Eğer, bir kollektif çalışma sistemi içerisinde 
mütalaa ederseniz, bir hizmet sistemi içerisinde müta
laa ederseniz, bir mesuliyet sistemi içerisinde mütalaa 
ederseniz sizle varım; ama mesuliyet sahalarının dı
şında hizmet gören, kendi başına faili muhtar olan, 

hür olan, Türk Ceza Kanununun her türlü hükümle
rine tabi olan, kanunların yakasından yapışabileceği 
insan olan bir şahsı yaptığı hatalardan dolayı onun 
yanında hakikaten Türk Devletine değil, dünya dev
let adamlarının listesine geçmiş olan bir kişiye de, 
Türkiye'ye hizmet etmiş olan bir kişiyi de mesul 
etmek mümkün değildir. Bu insafsızlık olur. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Dünya 
az Merih, Merih... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Evet, evet beyler, yıllardan beri Halk Partisinin üs
lubudur, Halk Partisinin metotlarıdır, katli rical, si
zin politikalarınızın temel prensibini teşkil eder. Siz 
öyle yollardan geçtiniz ki; 1923'lerde Halk Partisi
nin değil, Türkiye'nin kuruluşunda hizmeti olan, 
Atatürk'ten sonra temel hizmeti olan İnönü'yü bile 
harcayan siz, Türkiye'ye hizmet etmiş diğer kişileri 
harcamakta beis görmezsiniz beyler, beis görmezsi
niz. (AP sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Canım, siz 
«Komünist» diyordunuz daha düne kadar Sayın İnö
nü'ye. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, Bütçe üze
rinde görüşüyoruz değil mi?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bütçe üzerinde konuşuyoruz Sayın Başkan doğru. 

BAŞKAN — Efendim, anlayacak kadar da her 
halde bu konuya vakıfım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Zatıâliniz çok iyi anlarsınız; ama bütçeleri hazırla
yabilirsiniz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İsmet Paşa'nm 
harcanmasıyla bütçenin ne alakası var Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, ben ko
nuşuyorum efendim. Müdahale etmeyin, müsaade 
buyurun. 

ATA BODUR (Ordu) — Yahya'nın ne alâkası 
var. Bütçe ile?.. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Siz müdahale et
meyin. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, Türkiye'nin 45 milyonun içinde bir va
tandaş olan Yahya'yı getireceksiniz buraya, Türk 
Devlet hayatının kuruluşunda müstesna bir yeri olan 
rahmetliyi dile getirdiğimiz, onu övdüğümüz zaman 
karşısına çıkacaksınız. Bu mümkün değil. 
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NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Düne kadar 
«Komünist» diyordunuz, şimdimi sahip çıkıyorsu
nuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, konuşmanızın 
bitmesine üç dakika kalmıştır efendim. Lütfen devam 
edin. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Elbette en güzel bütçeleri, en güzel programları 
yapmak mümkündür. Asıl olan, bu yapılmış olan 
programlara hayatiyet verecek insan unsuruna saygı 
göstermektir ve bunları değerlendirebilen insanlara 
sahip çıkmaktır. Türkiye eğer bugün birtakım sıkın
tılar içindeyse, memleketin kollektif çalışma sistemi 
içinde yetişmiş olan değerlerine kıymet vermemesin
den ileri gelmektedir. Bugün eğer birtakım sıkıntıla
rımız varsa, bu sıkıntılar işte bu değer yargılarını bir 
yana iterek partizanca görüşler içerisinde Devleti bir 
politik devlet, parti devleti haline getirmenin çabala
rından öteye gitmemiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Devlet kadrola
rında, bürokrasiden, hizmetten birtakım şikâyetleri
miz varsa, bütün bunların temelinde işte geçmişte bir 
yıllık iktidarı içerisinde politik militanlara Devleti 
peşkeş çekmiş olmanızdan ileri gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, karşılıklı konuşmayın 
efendim, kaldırdık o sistemi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — MC döneminde 
296 bin kadro. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Buna ben değil, sanırım ki, vicdanlarınızın sesini 
dinlediğiniz zaman benden çok siz karşı çıkacaksı
nız. Eğer hakikaten Devlete saygısı olan kişiler ola
rak siz muhterem siyasal mesuliyet taşıyan insanlar, 
elini vicdanına koyarsa, bugün artık Devlete sol 
yumruklarını kaldıran insanların, hem de 1974 affı 
ile sizin affınzla salıverdiğiniz insanların, Commer'in 
arabasını yakanlar belediye reisi, Galata Kulesine 
kızıl bayrağı çekenler bugün memleketde sizin teşki
lâtınızın arasında ve sizlerle beraber hizmet görmek
tedir. Anarşistleri ne diye dışarıda arıyorsunuz?.. 
Aranızda arayın. Daha 1 Mayısta 25 tane parlamen
teriniz Mao'nun kızıl bayrağı altında Taksim Mey
danında gövde gösterisi yapıyordu. Ne çabuk bunları 
unuttunuz?.. 20 Martta işçilerin direnişe geçtikleri 
dönemde dairelerini bırakıp sokağa fırlayan insanlar, 
sol yumruğunu kaldıranlar işte sizin bu Devlet dai
relerine yerleştirdiğiniz militanlar, anarşistler, terö
ristler, aşırı solcular değil miydi?.. 

| NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sizin yerleştir
dikleriniz de makineli tüfekle yakalanıyor taksilerde. 
Ticaret Bakanlığı memurları yakalanıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Beyefendi, İçişleri Bakanınız niçin istifa etti?.. Bu 
Hükümetin bir üyesi olarak, Grubunuzda kürsüde 
Kahramanmaraş hadiselerini dahi sağa yüklemek 
istediğiniz bir dönemde gene namuslu insanmış kalktı 
dedi ki, «Bu, solun taktiği, solun örgütlediği bir ha
disedir.» Ve en güzel şeyi söyledi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalan söylüyor-
I sun yalan. Öyle demedi. Düpe düz yalan söylüyor-
I sun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Onun münakaşasını yapmayalım. Git zabıtlardan 
bak. 

I BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim Sayın 
I Karaağaçlıoğlu. Konuşmayın beni dinleyin efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalan söylüyor 
I yalan. 
I BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu-
I run Sayın Öztürk. 
I Sayın Karaağaçlıoğlu, size en büyük müsamaham 
I son teşekkür cümlenizle konuşmanızı bağlamaktır. 
I Lütfen buyurun efendim. Bir cümle efendim. Hemen 
I kapatıyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
i Benim cümlem uzundur, noktalayacağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Bir cümle. Yoksa 
I kapatacağım. Zorunluk var buna. Teşekkür konuş-
I manızı yapın ve bitirin o kadar. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
I Sayın arkadaşlar, 
I A yinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 1978 yılının 
I icraatına geri dönüp baktığımız zaman, 1979'da neler 
I bulacağımızı, hangi buhranların, hangi ekonomik sı-
I kıntıların, hangi açmazların, karanlık uçurumların 
I kenarına bu memleketi götüreceğimizi görmemek 
I mümkün değildir. 
I Bu itibarla bu bütçeye oylamada ret oyu vermek 
I suretiyle kanuni ve vicdani bir vazifemi yerine getire-
I ceğim. 
I Saygılar sunarım. (CHP ve AP sıralarından alkış

lar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, teşekkür 
I ederiz. 
I Sayın üyeler; beş üye konuşmuş ve sıradaki altıncı 
J üye son üye olarak İçtüzüğümüz gereği konuşacak. 
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Bu arada Sayın Bakan görüşecek ve ondan sonra 
sıradaki altıncı üye görüşecek. Ancak, Sayın Baka
nın konuşmalarına, gerek sayın üyelerin konuşması 
sırasında geçen sorular ve gerekse şu ana kadar bize 
gelip kendilerinin ıttılaına geçen sorular dahildir 90 
dakikaya. Ben, o soruları arkadaşlarımın ısrarı üze
rine tutanağa geçmesi için şimdi okuyorum; sonra 
Sayın Bakanım, siz, görüşmeye başlayacaksınız. Bir 
daha sürenizi almayalım diye şimdi okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına müsaade ve gereğini arz ve rica 
ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Naibantoğlu 

Soru 1. 1978 yılı içinde aylar itibariyle döviz 
rezerv durumu ne olmuştur?.. 

Soru 2. 1978 yılı içinde aylar itibariyle Devlet 
gelir ve gider durumu ne olmuştur?.. 

Soru 3. 1978 yılı içinde aylar itibariyle Bayın
dırlık Bakanlığının ödenek istem ve Maliyece ödenek 
vergisi miktarları durumu ne olmuştur?.. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Rize Senatörü 

Talât Doğan 

Soru 1. 31 . 3 . 1977 gün 7/13297 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararıyla memurlara mahrumiyet taz
minatı verilmektedir. Mahrumiyet yerleri iyi saptan
madığından memurlar arasında ücret adaletsizliği ve 
huzursuzluk meydana gelmiştir. Bu hatalı durum ne 
zaman düzeltileceketir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanınca 

cevaplandırılması için aracılığınızı dilerim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Sorular : 

1. 1978 Mali Yılı Bütçesinden Halkevlerine 
yardım yapılmış mıdır?.. 

2. Yapılmış ise miktarı nedir?.. 
3. 1978 Mali Yılı Bütçesi, Karma Komisyonda 

görüşülürken Halkevlerine yardım yapılması karara 
bağlanmış iken, Parlamento, basın ve genel olarak 
kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine karar kaldı
rılmıştı. 

Buna rağmen Halkevlerine yıl içinde bütçe yardı
mı yapılması Parlamentonun bilinen iradesine aykırı 
düşmemiş midir? 

4. 1978 Mali Yılı Bütçesinden Halkevleri dışın
daki hangi derneklere, ne müktarda yardım yapıl
mıştır?.. O derneklerin adları ve her birine yapılan 
yardımları gösterir bir listeyi açıklar mısınız?.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Kâzım bey, kaç
ma kaçma. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
Kaçmıyorum, sabaha kadar buradayım. 

BAŞKAN — Buna rağmen Halkevlerine yıl için
de bütçe yardımı yapılması Parlamentonun bilinen 
iradesine aykırı düşmemiş midir?.. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, sizi dinlediler, lütfen siz 
de soruları dinleyin. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Oradan müdahale ettiler. 

BAŞKAN — Müdahale ederim efendim, ben 
sustururum. 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 90 dakikadır birinci etap. 
Kullanmak isterseniz, gruplar ikinci konuşmayı bir 
kısmı yaptığı için 30 dakika daha hakkınız vardır ve 
bu sorular da bunun içerisine dahildir. 

Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde grupları 
adına ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımız ta
rafından burada ileri sürülen düşünceler ve yapılan 
eleştiriler üzerinde Hükümetimiz adına görüşlerimi 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Her şeyden önce, söz alarak düşünceleriyle bu 
bütçenin ülkemizin ve halkımızın gereksinmelerine 
daha iyi bir biçimce cevap verecek hale gelmesi için 
çaba sarf etmiş olan tüm arkadaşlarıma içtenlikle 
teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın senatörler, 
Bu sabah 1979 Mali Yılı Bütçesini Yüce Senato

ya sunarken, özellikle bir noktayı sizlin takdirlerinize 
iletmeye çalıştım. Bu nokta şuydu : Bütçe görüşme
leri bilindiği gibi, parlamento çalışmaları içinde özel 
bir yer tutar. Bütçeyle Hükümet geride bırakılan bir 
yılın hesabını vermek durumundadır. Yine hükü
met, ileriye dönük bir yıl için bütçeyle birlikte prog-
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ramını getirir; böylece oluşan tartışma ortamı içinde 
ülkenin tüm sorunları enine boyuna incelenir, eğer 
geçmişteki tutumda yanlışlıklar varsa, bunlar eleşti
rilir. Böylece, aynı zamanda ileriye yol gösterici nite
likte ışık tutulmuş olur. 

Bu noktayı gözönünde tutaraik, ben Yüce Heyeti
nize 1978 Mali Yılı Bütçesinin uygulama sonuçları 
hakkında bilgi verdim. Dünya ekonomisinin bugün
kü durumunu 'kısaca açıkladıktan sonra, ekonomimi
zin bugün bulunduğu noktada, karşı karşıya bulun
duğu sorunlar hakkında yine Yüce Heyetinize bilgi 
verdim ve bu arada ülkemizin şu sırada ekonomik alan
da olduğu kadar, onun dışında da dünyada bulun
duğu yer nedenliyle ciddi sorunlarla karşı karşıya bu
lunduğunu vurgulayarak, bu sorunların aşılabilmesi 
ve Türkiye'nin tümüyle sağlıklı bir düzeye çıkarıla
bilmesi için, halkımızın her kesimine ve herkese so
rumluluk düştüğünü anlatmaya çalıştım. 

Benim bu çağrım, kanıma göre, burada söz alan 
Milli Birlik Grubu temsilcisi arkadaşım tarafından 
anlayışla karşılandı. Milli Birlik Grubu adına yapı
lan konuşmada ülkemizin sorunları eleştirilirken, Hü
kümetin tutumu eleştirilirken bunlar yapıcı bir an
layışla ele alındı, yol gösterici nitelikte eleştiriler ya
pıldı. 

Ayrıca Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Gru
bu adına konuşan arkadaşımız tarafından yapılan eleş
tiri de, yine böyle bir biçimde ortaya konuldu. Hat
ta, şahısları adına konuşan arkadaşlarımızdan bir bö
lümü de konuya aynı biçimde yaklaştı. Fakat ne ya
zık ki, Anamuhalefet Partisi adına yapılan konuşma
da, konunun bu yönü üzerinde hiç durulmadığını ve 
baştan sona bu Hükümeti suçlamak yolunun yeğlen
diğini gördük. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kuşkusuz bunun nedeni üzerinde durmak gere

kir. Öyle anlaşılıyor ki, Adalet Partisi geçen yıl hü
kümeti kaybetmekle uğradığı şokun şimdi yavaş ya
vaş etkisinden kurtularak, kendine göre bir politika 
oluşturmaya çalışmaktadır ve bugün burada sergile
nen örneğe bakarak diyebiliriz ki, bu politika bir in
kâr politikasıdır. Geçmişte yapılan hatalar inkâr edil
mektedir ve onun yanında bu hataları düzeltmek ve 
Türkiye'yi esenliğe kavuşturmak için, Türkiye ekono
misini darboğazdan çıkarmak için, bilinen güçlükler 
içinde bu Hükümetin harcadığı çabalar inkâr edilmek
tedir. O kadar ki, Sayın Ucuzal'ın burada «Malûm 
Hükümet», «Hükümetin Başı» ve buna benzer sanı
yorum kü, Senatonun büyük çoğunluğunun asla onay-
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lamadiğı deyimleri bir tarafa bırakacak olursak, sık 
sık üzerinde durduğu nokta bu oldu ve bize «însafla 
söyleyin, bu ülkeyi size böyle mi teslim ettik?» so
rusunu yöneltti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu nedenle aslında üzerinde çok durmadığım bir 

noktayı tekrar önünüze getirmek işitiyorum ve bu Hü
kümet işbaşına geldiği zaman kendisinden önceki Hü
kümetten nasıl bir miras devraldı, onu ortaya koy
mak istiyorum. Sanıyorum ki, o zaman asıl bu Hü
kümetin ne aldığı ve ülkeyi hangi ortam içinde bula
rak işbaşına gelmiş olduğu anlaşılacaktır. 

Evet değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ucuzal aynen şöyle demişti : «Söyleyin 

Al'lahaşkına, biz bu ülkeyi size böyle mi teslim et
tik?» 

1978 yılı başında işbaşına geldiği zaman bu Hükü
met, bugünkü konuşmamda da kısaca değindiğim gi
bi, geçmiş yıllara göre çok büyük boyutlara ulaşmış 
bir enflasyon devraldı. 1977 yılı sonunda fiyat artış
ları % 36,Vi bulmuştu ve bu planlı dönemde yaşa
dığımız en yüksek fiyat artışını oluşturuyordu. Enf
lasyon nedeniyle yer yer kıtlık başlamıştı, darlık baş-
lamıştı. Birçok sanayi işletmesi, girdilerinin sağlana
maması nedeniyle üretimini daraltmış ya da tümüyle 
durdurmak noktasına gelmişti. Yine 1977 yılı sonunda 
biz işbaşına geldiğimiz zaman işsizlik, yine Türkiye' 
de en yüksek noktaya ulaşmış bulunuyordu. c/c 13,5 
oranı resmi rakam olarak devlet istatistiklerine gir
mişti. İthalatımızla ihracatımız arasındaki fark en 
yüksek düzeye ulaşmıştı. 1977 ihracatı 1 milyar 753 
milyon dolardı. Buna karşılık ithalatımız 6 milyarı 
aşmış ve dış ticaret açığı 4 milyar 43 milyon doları 
bulmuştu. Öyle bir ülke ve öyle bir ekonomi teslim 
almıştık ki, geride kalan yıllarda ihmal edilen poli
tikalar nedeniyle örneğin, petrol politikasının ihmal 
edilmesi nedeniyle ve Türkiye'nin ardından 20 yıl geç
miş olmasına rağmen, hâlâ aynı iki sahada petrol üret
me durumunda bırakılmış olması nedeniyle Türkiye' 
nin tüm ihracatı ancak petrol ithalatını karşılayabili
yordu. Böyle bir ekonomi devralınmıştı ve bütün bun
ların üzerinde arkadaşlarım, borç devralmıştık, borç 
ve borç devralmıştık. 

Çünkü, yalnız son üç yıl içinde o zamandan uy
gulanan dış ticaret politikası nedeniyle ödemeler 
dengemiz 10,5 milyar dolar açık vermiş bulunuyor
du. Bunların bir bölümü işçilerimizin sağladığı ge-
İirler ve başka kaynaklardan sağlanan gelirlerle kar
şılanmıştı; fakat asıl büyük bölümü, «Borç yiğidin 
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kamçısıdır» anlayışı içinde «Nereden bulursan bul, 
ne kadar olursa olsun, hangi koşulla olursa olsun mut
laka borçlan» anlayışı içinde oluşan borç yığınları 
devralmıştık:. Yalnız 1978 yılı içinde ödememiz gere
ken borç toplamı 4 milyar dolardı. Bunun anlamı, 
Türkiye iki yıllık ihracatının bedelini, başka hiçbir 
şey yapmadan, yalnız borç ödemesine ayırdığı takdir
de bunun altından kalkabilecekti. Oysa biraz önce 
arz ettiğim gibi, bir yıllık ihracatımızın bedelli petrol 
ithalatımızı ancak karşılayabilecek durumda bulunu
yordu. 

Sanıyorum ki, bu noktayı biraz daha açmakta ya
rar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye o dönemde ülkelere borçlanmıştır, uluslar

arası kuruluşlara borçlanmıştır, bankalara borçlanmış
tır. Bazen adı bilinmeyen, adresi kolay kolay saptan
mayan bankalara borçlanmıştır. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ama rehin yapmadık. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Ona da temas ederiz efendim. 

Daha acı olanı... 
SADETTİN DEM İR AYAK (Aydın) — Ama kar

şılıksız ithalat yaptınız. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Evet, onu arz etmek istiyorum. Borç 
vermek istemeyen kimselerden, onların rızası hilafı
na borçlanmak yoluna gitmiştir. Mal ithal edip be
delini vermemek suretiyle. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Burasını anlayama
dık Sayın Bakan; nasıl?.. 

M ALİ'YE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Şunu anlatmak istedim sayın arkada
şım. Borç - alacak ilişkisinden söz edilince iki tara
fın rızasının olması gerekliliği açıktır. Türkiye bu 
çerçeve içinde ülkelerden borçlanmıştır, bankalardan 
borçlanmıştır, uluslararası kuruluşlardan borçlan
mıştır; fakat onun dışında bir çok firmadan mal 
ithal etmiştir, bedelini vermemiştir, yani adeta zorla 
borç almak yoluna gitmiştir. 

Bu son türde yapılan borçların toplamı 1 milyar 
200 milyon dolardır. Türkiye bu şekilde 98 bin fir
maya borçlanmış bulunuyor. Bunların içinde Kolom
biya'dan Lübnan'a, Panama'ya, Gabon'a, Tayland'a, 
Uruguay'a, Bengaldeş'e, Hindistan'a, Jamaika'ya, 
Monako'ya kadar giden firmalar vardır ve içlerinde 
çok küçük miktarlar da söz konusudur. Tümüyle 55 
ülke söz konusudur ve 237 banka, yine bankacılık 
sistemi içinde bu devrede yer almış görünmektedir. 
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TALÂT DOĞAN (Rize) — Ekonomide yeni bir 
sistem. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Bu bankalara borç
lanmış mıyız Sayın Bakan?... 

BAŞKAN — Lütfen, Bakanın zihnini karıştıra
caksınız. Müdahale etmeyiniz Sayın Oğuz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Affedersiniz 40 yıl
da bir müdahale ettim. Tahammül hududunu aştı
lar. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bu rakamlar sabit mi, 
artabilir mi?... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bize gelince keskin 
görüyorsunuz Sayın Başkan. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Doğru
yu söylesinler. 

BAŞKAN — Lütfen. Sayın İleri, lütfen efen
dim. 

Müsaade buyurunuz. Müsaade buyurunuz Sayın 
Bakan konuşsun efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Biraz önce konuşan Sayın Karaağaç-
lı, belli yatırımlar yapabilmek için borçlanmanın ge
reğinden söz etti. Bu görüşü aslında kuşkusuz biz de 
paylaşıyoruz ve gelişme sürecindeki ülkelerin kay
naklarının yetersiz olması nedeniyle kalkınmalarını 
sürdürebilmek için borçlanma yoluna gitmelerini 
olağan karşılamak gerekir. (AP ve CHP sıralarından 
karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bakanın konuş
ması anlaşılmıyor efendim dikkat buyurunuz. Rica 
ederim yapmayınız. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Fakat hemen arz etmek isterim ki, bu
rada söz konusu olan yalnız bu tür borçlanma de
ğildir. Elimizdeki bilgilere göre, bu şekilde borçlan
malarla şapka ithal edilmiştir. Çorap, bisiklet, oyun 
kâğıdı, baharat, oyuncak ve gümüş parlatma tozu it
hal edilmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Dahası var. Yine bunun içinde.... (CHP ve AP sı

ralarından karşılıklı konuşmalar.) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Bırakın, 
Maliye Bakanımız konuşuyor ayıp oluyor. 

BAŞKAN — Ama siz bırakmazsanız, elbette bı
rakmaz muhalefet. Yapmayın efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Yine aynı yolla damızlık at ithal edil
miştir Türkiye'ye. Karşılığı ödenmemiştir. 
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KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Tabii haralara.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Hayır, hayır Sayın Karaağaçlıoğlu; bu 
hara için getirilmiş at değildir, bir yarış atıdır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Dinleyin de gelme
yen arkadaşlarınıza anlatırsınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
Siz dinleyin. Biz onu anladık, anlatırız size. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Ve bu atın 53 216 sterlinlik bedeli de 
şimdi Türkiye'nin bu büyük bir yığın oluşturan borç
larının arasında yer almaktadır. 

Saym senatörler; 
İşte, biz işbaşına geldiğimiz zaman bunları devral

dık. Akla gelebilirdi ki, bunun için başka bir çözüm 
bulunsun; fakat biliyorsunuz bir atasözümüz vardır, 
«Borç yiyen kesesinden yer.» 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — «Borç 
yiğidin kamçısıdır.» 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bizden önceki Hükümet «Borç yiğidin 
kamçısı» anlayışı içinde biraz önce de arz ettiğim gibi, 
nereden bulursa bulsun, miktarı ne olursa olsun, koşu
lu ne olursa olsun düşünmeden borçlanmak yoluna 
gitmiştir. Biz geldiğimiz zaman artık şimdi bunu 
keseden yediğimizi anlamak zorunda bulunuyorduk 
ve öyle oldu. Çünkü, biz Cumhuriyet Hükümeti ola
rak bizden önceki Cumhuriyet Hükümetinin devamı 
idik. Devletin devamlılığı anlayışı içinde bu Devletin 
bu ülkenin saygınlığını kurtarmak için, saygınlığını 
korumak ve sürdürmek için onları kabullenmek, öde
meye çalışmak ve ülkemizin koşullarına uygun yeni 
ödeme programları hazırlamak ve kabul ettirmek du
rumundaydık ve bunu yaptık. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bravo. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

İşte, sanıyorum ki, 1978 yılını değerlendirirken bu 
başlangıç noktasını ve bu yılın geçmişteki yıllardan 
üstlendiği büyük yükü gözönünde tutmak gerekir. 
1978 yılı öteki yıllardan koparılıp ayrılarak kendi için
de değerlendirilecek bir yıl değildir. Daha önceki yıl
ların yükünü sırtında taşıyan bir yıldır. 1978 yılı geç
mişteki yılların borç yükünü taşımaktadır. 1978 yılı da
ha geçmişteki yılların enflasyonunu sırtında taşımak
tadır. İşsizliği ve üretimdeki tıkanık ve darlıkları ta
şımaktadır. Bu nedenledir ki, biz burada konuşan ar
kadaşlarımızın iddialarının aksine olarak işbaşına gel

diğimiz zaman Türk ekonomisini hemen düzelteceği
mizden hiç bir zaman söz etmedik. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bravo. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Hiç bir zaman söz etmedik. Bunu açık
lıkla ifade etmek isterim. Her zaman bizim belirttiği
miz nokta şu oldu: Üç aşamalı bir programdan söz 
ettik. «Önce ekonomide daha kötüye gidişi durdura
cağız.» dedik. Sonra, «Bunu onarara'k normal bir ge
lişme ortamma dönüştüreceğiz ve daha sonra da bu 
ortam içinde sağlıklı bir kalkınma süreci başlatıp, bu
nu sürdüreceğiz.» dedik. 

1978 yılı bu çerçeve içinde programın ilk aşama
sını oluşturuyordu. İlk amacımız ekonomimizdeki da
ha kötüye gidişi durdurmaktı. Olaya bu açıdan bak-
tsğımız ve değerlendirdiğimiz zaman varacağımız so
nuç ve yargı başka türlü olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çünkü, 1978 yılında uygulanan politikalar sonucun

da Türkiye'nin ihracatı artmıştır. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, «İhracat arttı; ama sanayi 

malları ihracatı azaldı.» dedi. 
Bu iddia sanıyorum ki, yılın birinci yarısı için ge

çerlidir. İkinci yarısına ait rakamlar ve özellikle son 
aya ait ihracat rakamları gözden geçirildiği zaman yal
nız tarımsal ürün ihracatında, yalnız madenler ihra
catında değil; fakat sanayi ürünleri ihracatında da ar
tış olduğu görülür. 

Elimizdeki son rakamlara göre bu sabah sizlere 11 
aylık ihracat rakamlarını arz etmiştim; şimdi, 12 ay
lık ihracat rakamlarına sahip bulunuyoruz. 

Buna göre, 1978 yılında ihracatımız 2 milyar 288 
milyon 163 bin dolar olmuştur. Böylece Türkiye 

ilk defa 2 milyar dolarlık ihracat düzeyini aşmaktadır. 
Bir yıl içinde ihracatta sağlanan artış % 30,5'dir. Bu 
artış, biraz önce de ifade ettiğim gibi, yalnız tarımsal 
ürünler madenler ihracatındaki artışlar değil, aynı za
manda sanayi ürünleri artışından da ileri gelmektedir. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Bakan; sanayi 
ihracatı için rakam verir misiniz?... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan konuşurken 
soru sistemini kaldırmıştık Sayın Çalış. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Özür di
leyecek misiniz varsa?... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Cevap.. Arkadaşımın 
sorduğu sual var ya, o bakımdan söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, ayrı yöntemi var bula
biliriz onu efendim. 
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Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Başka bir nokta olarak enflasyondan söz 
edildi ve enflasyonun 1978 yılı içinde azalmadığın-
dan, artmış olduğundan ısrarla söz edildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sabahki konuşmamda bunu ben de açıkladım 

ve 1977 yılı ile 1978 yılı arasında 'bu açıdan bir kar
şılaştırma yapıldığı zaman, fiyatların yığılımlı olarak 
1978 yılında daha çok artmış olduğunun görüleceğini 
ifade ettim ve fakat bir başka noktayı da değerlendir
mek üzere özellikle bilginize sundum. O da şu idi: 

1978 yılında fiyatlar gözden geçirildiği zaman, bu 
artışların yılın ilk dört ayı içinde yoğunlaştığı görülür. 
O ilk dört ay, 1978 yılının 1977yden sarkan enflasyo
na sahne olduğu aylardır. Onu izleyen aylarda artış 
oranlarında düşme görülür ve bu düşme yıl sonuna 
kadar devam eder. 

Özellikle aylar itibariyle yapılacak bir karşılaştır
ma bu bakımdan çok ilginçtir. Şöyleki değerli arkadaş
larım: 

1977 Eylül ayında toptan eşya fiyatlarındaki artış 
% 8,7'dir. Niçin Eylül ayını aldığım belki sorulacaktır. 
Hemen arz edeyim: 1977'nin ikinci yarısı, özellikle 
Eylül ayı Türkiye'de hızlı enflasyonun, evvelce zor
la baskı altında tutulan enflasyonun açıkça ortaya çı
karak başladığı aydır. Bir taraftan bilindiği gibi, % 
10 oranında bir devalüasyon yapılmış, bir taraftan da 
aylardan ve hatta yıllardan beri baskı altında tutulan 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mal ve hizmet tarife
leri değiştirilmiştir. Bununla birlikte de fiyat artışla
rı başlamıştır. 

1977'nin Eylül ayında toptan eşya fiyatlarındaki 
artış c/0 8,7'dir, 1978'in Eylül ayında toptan eşya fi
yatlarındaki artış % 4,2'dir. Ekim ayında, 1977rde ar
tış % 4,7'dir; 1978'de % 2,7'dir. 1977'nin Kasım ayın
da % 3'dür; 1978'in aynı ayında % 2,3'dür. Aralık 
1977'de % 3,5; 1978 Aralığında ise '% 2,9'dur. 

Değerli arkadaşlarım; 
O halde bu, şunu göstermektedir: 
1978, 1977'den sarkan enflasyon nedeniyle, özel

likle Ocak, Şubat, ve Nisan ayındaki yüksek fiyat ar
tışları nedeniyle yıl olarak tümüyle yüksek ölçüde bir 
fiyat artışını sahne olmuştur; fakat. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) —Yülik ortalama rakam. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Rakamlar kendi içinde izlendiği zaman 
görülüyor ki, bu sarkıntının etkisi kaybolduktan son
ra, fiyatların artış hızında, enflasyonun asıl başlangıç 
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noktası olan 1977 yılının Eylül ayına göre azalmalar 
var. Gerçek budur. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 50,8 midir, değil midir 
Sayın Bakan?... 

BAŞKAN — Sayın Çalış, biraz evvel müdahaleniz 
için rica ettim, yapmayın efendim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın Çalış, öğretmen 
gibi konuşuyorsun, sanki imtihan ediyorsun. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — «Rakamlar küçük, 
üzülmeyiniz.» dedi. 50,8 mi, değil mi?... Bunun ceva
bını versin. 

BAŞKAN — Mümkün değil soru sormanız efen
dim. Mümkün değil Sayın Çalış. 

Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Burada % 60'dan, hatta hatta OECD' 
nin adı zikredilmek suretiyle % 70 oranında artışlar
dan söz edilmiş değerli arkadaşlarım. Bunlar, bu alan
daki bir rakam kargaşasından ileri gelmektedir. Bilin
diği gibi fiyat hareketleri ya yıllar itibariyle kendi 
içinde izlenir, ya da bir belli aydan başlamak suretiy
le bunlar aylar dizisi olarak izlenir. Bu noktaya dik
kat edilmediği zaman, rakamlar birbirine karıştırıl
mış ve böylece de konunun özelliği gözden kaçırılmış 
olur. 

Bu noktada konunun bir başka yönüne de ayrıca 
değinmek istiyorum. O da hayat pahalılığıyla ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Eğer dikkat edilmişse görülmüştür ki, bugün sa

bah yaptığım sunuş konuşmasında, fiyatlardaki artı
şın beklediğimiz düzeyde gerçekleşmediğini söyledim. 
Ayrıca, bunun hayat pahalılığıyla ilgili yönüne de de
ğinerek, 1977'de olduğu gibi, 1978 yılında da hayat 
pahalılığının toplumun birçok kesimi için ciddi bir 
sorun oluşturduğunu da ayrıca ekledim. Yalnız sanı
yorum ki, muhalefete mensup arkadaşlarım bu konu
yu buraya getirirken bir başka yönünü, benim açıkla
mamda, özellikle üzerinde durduğum bir başka yönü
nü zikretmek yoluna gitmiyorlar. Başka bir deyişle, 
yalnız fiyat artışlarından söz ediyorlar; fakat gelirler
deki artış üzerinde durmuyorlar. Oysa, hayat pahalı
lığı hepimizin bildiği gibi fiyatlarla satın alma gücü 
arasında oluşan bir olgudur. 

Bu noktada, köylünün, kentlinin durumundan, iş
çiden, kamu görevlisinden söz edildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yıl Türkiye'de, tarım alanında üretimi teşvik 

etmek için ve aynı zamanda üreticinin emeğinin karşı
lığını vermek için çok anlamlı bir taban fiyatı politi-
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kası uygulanmıştır. Bu politika, tümüyle destekleme 
konusu olan ürünlerde % 30 ve bazen bunun üstün
de bir gelir artışını beraberinde getirmiştir. Öyle ki, 
bu yüzden yapılan hesaplara göre, 1977 yılında üreti
cilere taban fiyatı uygulamasına konu olan ürünler 
için ödenen toplam para miktarı 45 milyar lira dola
yında olduğu halde, 1978 yılında bu 67 milyar lira
ya çıkmıştır. Bunun ifade ettiği anlam açıktır; köylü
nün eline daha çok para geçmiş, geliri artmıştır. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Ra
kamları kalem, kalem tüfeder misiniz?... 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil müdahale 
etmeniz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Dördüncü Beş Yıllık 
Plan Meclislerden çıktı. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Çalış. Mümkün 
değil efendim, konuşurken, hakkınız yok. Hangi İç
tüzük bunu emrediyor Sayın Karaosmanoğlu?... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 

Sizin sorup da, benim cevaplayamayacağım bir so
runun olacağını sanmıyorum. Böyle bir şey olduğu 
zaman, ayrıca yazılı cevap vermek yolunu da seçebili
rim; fakat hemen şunu arz edeyim ki, bu rakamlar, 
Ekonomik Raporda ayrıntılarıyla mevcuttur. Ekono
mik rapor da daha Bütçe Tasarısı ile birlikte Parla
mentoya ve bu arada tüm Senato üyelerine sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köylünün yanında işçinin de gelirinde artış olmuş

tur. Türkiye ilk kez bir toplumsal anlaşmaya sahne 
olmuştur ve bu anlaşma çerçevesi içerisinde, toplusöz
leşme yılı olan 1978 yılında, kamu sektöründe ça
lışan işçilere ortalama, brüt olarak % 80 gelir artışı 
sağlanmıştır. Kamu görevlilerinde de, kamu görevi 
gelirlerinde de aynı biçimde artışlar olmuştur. Gös
terge tablolarındaki düzeltmeler ve 1970 yılında yü
rürlüğe girdiği halde, bugüne kadar askıda bırakılan 
aile yardımının uygulamaya başlaması sonucunda, 
kamu görevlilerinin gelirlerinde de önemli sayılabile
cek ölçüde artışlar olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
O halde, hayat pahalılığından söz ederken sade

ce işin fiyat yönü üzerinde durmak ve gelirler yönü
nü ayrıca belirtmemek yanlış olur. Bu, ikisi birden 
gözönünde tutulduğu zaman varılacak sonuç şudur ki; 
Türkiye'de 1978 yılında fiyatlar artmakla birlikte, top
lumun birçok kesiminin gelirlerinde de küçümsenme
yecek artışlar olmuş ve böylece hayat pahalılığının 
bunlara yansıyan yükü bir ölçüde azalmıştır. 

Sayın senatörler; 
Özellikle Sayın Ucuzal'ın buradaki konuşmasında 

birçok konularda gerçeklerin saptırıldığını ve bazen 
de olayların, burada gerçeklere uygun olmayan biçim
de dile getirildiğini gördük. Şimdi bunları da bazı ör
neklerle ortaya koymak istiyorum. 

Sayın Ucuzal; 1978 yılında kalkınma hızının sı
fır olduğundan söz etti ve aynı gruptan söz alan ar
kadaşların da zaman zaman bunu yinelediklerini gör
dük. 

Eldeki geçici rakamlara göre, 1978 yılında büyü
me hızı sıfır değil % 3'tür. Yine eldeki geçici rakam
lara göre, 1977 yılında büyüme hızı % 4'tü. Buna 
göre, arkadaşlarımızın iddia ettikleri gibi, büyüme hı
zının sıfıra inmesi gibi bir olguyla değil; biraz önce 
arz ettiğim nedenlerle zaten inmeye başlamış olan, 
düşmeye başlamış olan büyüme hızının (Son yıllarda 
Türkiye'de düşmeye başlamış olan büyüme hızının) 
% 4'ten c/c 3'e inmiş olması gibi bir olguyla karşı 
karşıyayız. Türkiye'nin 1977 yılı sonunda ekonomik 
alanda bulunduğu nokta gözönünde tutulacak olur
sa bunu asla yadırgamamak gerekir değerli arkadaşla
rım. Kaldı ki, geçmişte de Türkiye'de büyüme hızı
nın bu dolaylarda olduğu seneler olmuştur; 1965 yılı, 
1967 yılı yine Türkiye'de büyüme hızının % 3 - % 4 
arasında gerçekleştiği yıllardır. 

Sayın Ucuzal, «Elimizdeki son istatistik rakamla
rı yatırım gerçekleşmelerinin; yatırımların >% 80'in-
de, % 5 ile % 20, kalan % 20'sinde ise ı% 20 - % 30 
arasında gerçekleştiğini gösteriyor» dedi. Bunu ko
nuşmasından aynen sizlere aktarıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bilgiler ve burada dile getirilen bu rakamlar 

da yanlıştır. 1978 yılı için 208 önemli yatırım proje
siyle ilgili olarak hazırlanan programla ilgili bilgiler, 
bu projeler için öngörülen yatırım toplamının 53,3 
milyar lira olduğunu ve bunlarda nakdi gerçekleşme
nin Kasım ayı sonunda 34 milyar 800 milyon lira ol
duğunu ortaya koymaktadır. Buna göre gerçekleşme 
oranı, Sayın Ucuzal'ın ifade ettiği gibi, ne % 5 - 20, 
ne de % 20 ila 30'dur; % 65,3'tür ve bu rakam Ka
sım ayı durumunu ifade etmektedir. 

30 Kasım itibariyle önemli sayılabilecek kuruluş
lara göre gerçekleşme durumu ise şöyledir: 

Etibank'm 1978 yılı için öngörülen yatırım prog
ramında gerçekleşme durumu % 65,4, Türkiye Elek
trik Kurumu .% 70,4, SEKA % 89,7, Şeker Fabrika
ları % 98,6, Petkim % 105, Demir - Çelik % 72,7, 
Ereğli Demir - Çelik •% 71,3. Devlet Demiryolları 
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c/c 76. Bunlar, adını biraz önce arz ettiğim bu ku
ruluşların, 1978 yılında 30 Kasım itibariyle program
da öngörülen projelerle ilgili yatırımlardaki gerçek
leşme oranlarıdır. 

O halde, şimdi Sayın Ucuzal'a soruyoruz. Bu 
% 5 ila 20 rakamı nereden bulunmuştur; % 20 ya 
da 30 rakamı hangi kaynaklara dayanmaktadır?...* 

Sayın Ucuzal'ın üretim alanındaki iddiaları da 
tıpkı büyüme hızı ve yatırımlar alanındaki iddiaları 
gibi gerçeklere dayanmamaktadır ve burada da yine 
bilerek veya bilmeyerek rakamların saptırılması gibi 
bir olguyla karşı karşıyayız. 

Devlet Planlama Teşkilatının Aralık 1978 ayı so
nu itibariyle üretim gerçekleşmelerini gösteren ra
poruna göre, durumu şöyle özetleyebiliriz. 

Demir cevherinde 1978 yılında % 22,4 artış ol
muştur. Linyitte % 12,4, hampetrolde % 0,8, çay
da % 21, şekerde % 1, pamuklu dokumada % 14,8 
yün ipliğinde c/c 14,3, azotlu gübrelerde '% 28,6, çi
mentoda c/c 10.9. 

Görülüyor ki, yine Sayın Ucuzal'ın iddia ettiği 
gibi, üretimde tümü ile bir düşüş değil, önemli sayı
labilecek bazı üretim dallarında, yine önemli sayıla
bilecek artışlar olmuştur. Buna karşılık, bu sabahki su
nuş konuşmamda ifade ettim. Sanayimizin bir bölü
münün dışa bağımlı olması ve döviz darboğazı neden
leriyle bunların girdilerinin istenilen ölçüde zamanın
da sağlanamaması yüzünden sınai üretiminden yer yer 
azalmalar vardır. 

Sayın Ucuzal, yine bütçe konusunda da kaynağı 
ne olduğu bilinmeyen fakat ne olursa olsun gerçeği 
yansıtmayan bazı iddialarda bulundu. 1978 yılı Büt
çesinin 50 milyar lira açıkla kapanacağından söz et
ti. Birçok müteahhitlerin yaptığı işlerin karşılığını 
alamadığından söz etti ve yine işçinin hakkını öden
mediğini ileri sürdü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böyle olgular gerçekten olmuştur; fakat bu 1978 

yılından çok, daha doğrusu 1978 yılının biz işbaşına 
geldiğimliz ilk aylarında 1977 bütçesini uygulama dö
neminde olmuştur. O bütçenin 35 milyar 200 milyon 
lira açık verdiğini bu sabahki sunuş konuşmamda arz 
etmiştim, işte o bütçe nedeniyledir ki, biz işbaşına 
geldiğimiz zaman 17 milyar liralık bir borç birikimiy
le karşı karşıya olduk. Bir başka deyişle Türkiye yal
nız dışarıda değil, içeride de borçlanma durumuna 
gelmiş ve borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür. 

Üretici malını teslim etmiş; bedelini alamıyordu. 
İşçi toplu sözleşme imzalamıştı; farkını alamıyordu. 

Müteahhit devlete iş yapmışdı, bedelini tahsil edemi
yordu. Bunlar, Hükümet olduğumuz günlerin hemen 
iîk haftasında kapılarımızda âdeta kuyruk oldular. 
Türkiye'nin dış borçlarını olduğu gibi, iç borçlarım 
da üstlenip, bunların hak edişlerini kısa zamanda 
karşılamak yoluna gittik. 

Bir örnek olarak şunu arz etmek isterim: 1978 yı
lı başında Et - Balık Kurumunun hayvan besicilerine 
olan borcu işbaşına geldiğimiz zaman 1 milyar 800 
milyon lira idi. Yıl içinde hem onu ödedik, hem de 
yeniden satın alınan hayvanların bedelini ödedik. Bu
gün Et - Balık Kurumunun besiciye tek kuruş bor
cu yoktur. O sırada ayrıca, birçok sendikanın yaptığı 
toplu sözleşme nedeniyle birikmiş alacağı vardı; bun
ların hepsini ödedik. 

1978 yılı ayrıca bir toplu sözleşme yılı idi. Bildi
ğiniz gibi, büyük kapsamlı toplu sözleşmeler imzalan
dı; fakat bunların da hemen hepsinin farklarını öde
dik. Şu sırada bu alanda da herhangi bir birik
me söz konusu değildir. O halde kısaca ifade edebiliriz 
ki, müteahhitlerin zaman zaman ortaya çıkan biri
kimlerini bir tarafa bırakacak olursak, bugün Türkiye 
hiç olmazsa içeride borcunu zamanında ödeyen bir 
devlet haline gelmiştir. Bu da, aslında geçmişte Dev
letimizin yapısında olan; fakat geride bıraktığımız dö
nemde yozlaştırılmış bir uygulama idi, bunu da sağ
lıklı bir noktaya getirmiş olduk. 

Sayın Ucuzal, yine konuşmasında 300 milyar lira
lık bütçeden ortada ciddi bir eser olmadığını söyledi 
ve biraz önce ifade ettiğim gibi, 50 milyarı bulan 
bütçe açığından söz etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada sanıyorum ki, üzerinde durmamız gere

ken nokta; yalnız bu bütçeyle ilgili değil; Sayın Ucu
zal'ın ve arkadaşlarının yaptıkları konuşmalarda her 
zaman şöyle bir yaklaşımın egemen olduğunu gördük. 
Bazan 1965'ten bu yana, bazan da 195Ct'den bu yana 
hesaplar yapıyorlar ve 27 yıl, ya da 13 yıl diye orta
ya çıkan bu dönemde Türkiye'de ne gerçekleştirilmiş
se, hepsine sahip çıkarken, bütün bu sonuçları 1978 
yılı ile karşılaştırmak yoluna gidiyorlar. Böyle bir 
yaklaşımın ne dereceye kadar doğru olduğu bir ya
na, ne dereceye kadar akılcı olduğunu da düşünmek 
gerekir. Bu nedenledir ki, Sayın Karaağaçlıoğlu bu
rada konuşurken Hırfanlı Barajı örneğini verince, 
oturduğum yerden müdahale etmek zorunda kaldım 
ve sanıyorum ki, onun bu noktada yaptığı açıklama 
ile de bir gerçek; yani Adalet Partisinin bazan 1950' 
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den bu yana Türkiye'de ne yapılmışsa, hepsine sahip 
çıkmak iddiasında bulunduğu gerçeği ortaya çıkmış 
oldu. 

Sayın Ucuzal ayrıca, «Memura katsayı artırması 
öngörmeyen bir bütçe getirildiğinden» söz etti ve 
bunu eleştirdi. Sanıyorum ki, burada da tutumumuz 
açık. Bunu, bütçeyi daha kamuoyuna sunarken, ben 
açıkça ortaya koymaktan çekinmedim. Hükümet ola
rak biz, bir «Vergi Reformu Tasarısını» Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunmuş bulunuyorduk ve bu 
çerçeve içinde sağlanacak olan olanakların, kamu gö
revlileri için beraberinde getireceği sonuçların, aslın
da adaletsiz olan katsayı artırmasından daha iyi ola
cağı kanısındaydık. Bu kanımızı bugün de koruyoruz 
ve bu nedenledir ki, yine kamu görevlilerine, bugün
kü koşullar içinde sağlanabilecek en sağlıklı gelirin 
vergü reformu çerçevesinde oluşturulabileceğine inanı
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada vergi konusuna bir başka yönüyle de de

ğinmek isterim: 

Hükümet bir yandan vergi kayıp ve kaçağını ön
lemek ve onun yanında aynı zamanda son yıllarda 
özellikle çok belirgin bir hale gelmiş olan vergi ada
letsizliğini gidermek için, bildiğiniz gibi 1978 yılının 
ilk yarısı içinde bir reform tasarısı hazırlayarak Ba
zı Verg Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkın
daki Tasarıyı hazırlayarak, programında öngördüğü 
bir amacı gerçekleştirmek yoluna gitmiştir. Bu çalış
malar kamuoyunda beklenenin üstünde ilgi görmüş
tür değerli arkadaşlarım. Eleştirildiği yönler olmuş
tur; fakat kolaylıkla şunu söyleyebiliriz ki, sanıyorum 
kamuoyunun büyük çoğunluğu vergi kanunlarında 
öngörülen bu değişiklikten yana olduğunu belli et
miştir. 

Ne yazık ki. bu tasarının yasalaşması, bildiğiniz 
gibi. muhalefetin engellemesi nedeniyle bugüne kadar 
askıda kalmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devletler her şeyden önce, bugün ile birlikte ge

leceği de düşünülerek yönetilmek gereken büyük mü
esseselerdir. İnsanlar bir ülkede günü gününe yaşa
yabilir; hatta bazan toplumun bazı kesimleri de bu 
koşullar içinde bulunabilir; fakat devletlerin günü 
gününe yaşaması doğru olmayacağı içindir ki, biz 
böyle bir köklü düzenlemeye gerek gördük ve bu dü
zenlemenin gerçekleştirilmesi için de muhalefetin bize 
yardımcı olmasını, hiç olmazsa engellememesini iste
dik. Ne yazık ki, bu anlayış bize gösterilmedi. Bazan 

J tümüne, bazan bunların bir bölümüne karşı çıkıldı
ğını gördük ve aslında neye karşı çıktıkları da açık-

I lıkla ortaya konulmadı. 
Bugün Adalet Partisi Grubu temsilcisinin yaptığı 

konuşmada, yeni bir örneğe de tanık olduk. Çünkü 
Sayın Ucuzal, kamu görevlilerinde beklenen gelir ar-

I tısının sağlanması için bize bir çağında bulundu ve 
I «Getirin en az geçim indirimini, hemen yasalaştı-
I ralım» dedi. 

I Sanıyorum ki, bu da basit bir polemikten öteye 
anlam taşımayan bir iddia olarak karşılanmak gere
kir. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki, en az geçim indiri-
miyla ilgili bir düzenleme beraberinde 20 ila 30: mil
yar liralık bir gelir kaybını getirmektedir. Bu neden
le, buna gerçekten ve içtenlikle taraftar olan grup ve-

I ya grupların bu kaybın nasıl karşılanacağı konusun-
I da da önerileri olması, daha doğrusu bunun içinde 
I yer aldığı bu tasarıyı tümüyle benimsemesi gerekir. 
I Oysa, bunun hiçbir şekilde Adalet Partisi mensupla-
I rı tarafından, sorumlu yöneticileri tarafından bugü-
I ne kadar ortaya konulduğuna tanık olmadık. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu nedenle, sözlerimin başına gelerek şunu ifade 
I etmek istiyorum ki, bütçe gibi önemli bir konunun 
I tartışıldığı ve böylece geçmiş bir dönemi değerlendi-
I rirken, gelecekle ilgili politikaların oluşturulduğu bir 
I sırada muhalefet partisinden bu yönde açık öneriler 
I ve eleştiriler beklerken, biz bunu bulamadık ve Sa-
I yın Ucuzal, Grubu adına yaptığı konuşmada 1978 yı-
I İmi tümüyle kötülemekten öteye giden, yakın ve uzak 
I geçmişi her yönüyle övmeye çalışan iddialarda bulun-
I maktan öteye gidemedi. 
I Buna karşılık, Sayın Gürsoytrak'ın konuşmaları 
I bizim için birçok yönleriyle oluşturulacak politika-
I 1ar açısından olduğu kadar, bunların uygulaması açı-
I sından da yol gösterici nitelik taşımaktadır. 
I Sayın Gürsoytrak'ın, gelir dağılımındaki aşırı den-
I gesizliği giderecek önlemler alınması konusundaki gö-
I rüşünü tümüyle paylaşıyoruz. 

I Esasen Hükümetimiz tarafından hazırlanarak Par-
I lamentoya sunulan Vergi Reformu tasarısının amaç-
I larından biri de, biraz önce arz ettiğim gibi, budur. 
I Yine Sayın Gürsoytrak'ın 1978 yılı bütçe uygu-
I Iamasıyla ilgili düşünceleri, bu arada para - kredi po-
I litikasına verilecek yön hakkındaki düşüncelerini de 
I paylaşıyoruz. Bu son konuyla ilgili çalışmalarımız 
I tamamlanmıştır ve yakında Türkiye'deki bankacılık 
I düzenini, bu değişmiş biçimiyle Yetki Yasasının ver-
I diği yetkiye dayanarak yürürlüğe koymuş olacağız. 
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Sayın Baykara da birçok eleştirilerde ve aynı za
manda önerilerde bulundu. Onun, fon uygulaması 
konusundaki görüşü aslında bizim görüşümüze de 
uymaktadır. Geçmiş yıllarda büyük bir yaygınlıkla 
uygulanan bu mekanizma, bütçelerimizde uygulama 
bakımından kontrol dışına çıkabilecek sonuçları be
raberinde getirmiştir. 1978 yılı bütçesinde bu uygu
lamayı önemli derecede sınırlamış bulunuyoruz bu 
nedenle. 

Sayın Baykara bir başka önerisiyle memur kadro-
lanndaki şişkinliği ortaya koyarak, bunun bir yasa 
ile sınırlanması üzerinde durdu. Bunu da aslında biz 
üzerinde durulabilecek bir öneri olarak görüyoruz; 
fakat konunun yasa olarak ele alınmasının bilinen 
güçlüğü nedeniyle biz ilk aşama olarak Bütçe Kanu
nunda sınırlamak yoluna gittik. Buna göre, 1979 mali 
yılı başından itibaren eğer bu yasa tasarısı yasala
şacak olursa, kamu sektöründe personel artışı c/c 3 
ile sınırlanmış olacaktır. KİT'lerde bu artış oranı % 2 
olarak öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, tabii tüm sorulara 
cevap verme zomnluluğunuz yok, isterseniz yazılı da 
cevap verme imkânınız var. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu 
uyarınızdan yararlanarak öteki soruların büyük bir 
kısmını, büyük bir bölümünü sanıyorum ki, yazılı 
olarak cevaplandırma yoluna gideceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Bu arada birkaç noktaya daha değin
mekte yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Takdir sizin efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın İlhan, kendi adına yaptığı konuşmada ya
tırımlardan söz etti. Öyle anlaşılıyor ki, Sayın İlhan 
da yatırım programları ve bunların uygulanması hak
kında yanlış rakamlara sahip bulunuyor. Biraz önce 
verdiğim bilgilerle bu noktayı açıklığa kavuşturmuş 
olduğumu sanıyorum. Keza Sayın İlhan'ın hayat pa
halılığı konusundaki iddialarını da yine biraz önce 
arz ettiğim çerçeve içinde değerlendirmek gerekir. 

Sayın Âdemoğlu, özellikle iki nokta üzerinde dur
du. Bunlara da bir açıklık getirmenin zorunlu olduğu 
kanısındayım. 

Sayın Âdemoğlu'nun üzerinde ilk durduğu nok
ta, kalkınma hızı ile ilgiliydi. Bizi, başlangıçta 
büyük iddialarda bulunduğumuz halde, bunu gerçek
leştirememiş olmakla itham etti. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, bu Hükümete yapılacak en büyük 

insafsızlıklardan biri, böyle bir iddiası olmadığı hal
de, işbaşına geçer geçmez her şeyi düzelteceğini ka
bul ederek bu açıdan eleştirilerde bulunmak olur. Bu 
süre, 1978 yılı, Sayın Âdemoğlu söz ettiği için ben de 
ondan söz edeyim. 

Aslında bir enkazın kaldırılması için bile yeterli 
bir süre değildi. Oysa, unutmamak gerekir ki, Türk 
ekonomisi öyle çıkmazlara sokulmuş bulunuyordu ki, 
her şeyden önce ekonomimizi bundan kurtarmak ve 
giderek bir gelişme ortamına yöneltmek gerekiyordu. 
Bunu yapmaya çalıştık. Bu yıl olduğu gibi, önümüz
deki yıl da hedefimiz yine bu çerçeve içinde kalacak
tır. 

Saym Âdemoğlu, savurganlık konusuna değindi 
ve bu konuda da bizim görüşümüzü ve uygulama
mızı çeşitli yönleriyle eleştirmek yoluna gitti. Sanıyo
rum ki, bu örneklere bakıldığı zaman, savurganlığın 
ne olduğu açıklıkla ortaya çıkmamış bulunuyor. Bu 
ne olduğu açıklıkla oltaya çıkmamış bulunuyor. Bu 
me'k istiyorum değerli arkadaşlarım size. 

Bildiğiniz gibi, Irak petrolünü Akdenize taşımak 
üzere 1976 yılında işletmeye açılan bir boru hattı ya
pılmıştır. Bu boru hattının inşası için Türkiye kendi 
payını dış piyasalardan 150 milyon dolar borçlanmak 
suretiyle ödemek yoluna gitmiştir. Boru hattı 1976 yı
lında işletmeye açıldığı halde, Türkiye buradan aldığı 
petrolün bedelini ödemediği için bir süre sonra boru 
hattı atıl kalmıştır. Türkiye 330 milyon dolar borç
lanmıştır. Bu borcu da Hükümetimiz üstlenmek zo
runda kalmıştır ve Irak, boru hattıyla petrol gön
dermeyi kestikten sonra, dış piyasalarda ve nerede 
bulursa, «Spot alım» dediğimiz alım yoluyla petrol 
ihtiyacını karşılamıştır. Savurganlık burada iki yö
nüyle kendini göstermektedir. Çünkü spot alımlar 
genellikle normal alımların üstünde fiyatların öden
diği alımlardır; bir. 

İkincisi, petrol boru hattı işletilmem iştir ve Tür
kiye bundan bu dönemde 50 milyon dolar civarında 
bir kayba uğramıştır. Bizim üzerinde durduğumuz sa
vurganlık, işte bu örnekte görülen konularla ilgili
dir. Bu, Türkiye'de çok yaygın olduğu için, yalnız 
kamu sektöründe değil, özel sektörde de çok yaygın 
olduğu içindir ki, ekonomimizin bugünü için olduğu 
kadar, yarını için de bunu ciddi bir sorun olarak ka
bul etmek suretiyle bununla bir çeşit savaşım prog
ramı oluşturmak istedik. 
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Türkiye, daha çok yatırabilmek için ve böylece 
büyüme hızını yükseltebilmek için daha çok tasarruf 
etmek zorundadır. Oysa, özellikle 1974 yılından itiba
ren tasarruf eğiliminin azaldığı, gösterişli tüketim eği
limimin arttığını ve sonuç olarak gönüllü tasarrufla
rın ve zorunlu tasarrufların, Kalkınma Planında ön
görülen düzeyin altında kaldığı görülmektedir. Bu du
rum, işte son yıllarda oluşan ve giderek hızlanan enf
lasyonun başlıca kaynaklarından biri olmuştur. Biz. 
savurganlığı bu anlamda anlıyoruz ve yine önemli gör
düğümüz içindir ki, bildiğiniz gibi Yetki Kanunu çer
çevesi! içinde bunu önleyecek düzenlemelere gitmiş 
bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylece, söz alan sayın senatörlerin üzerinde dur

duğu konular hakkındaki görüşlerimi oldukça ayrın
tılı bir biçimde ortaya koymuş bulunuyorum. Arka-
daşhrm üzerinde durduğu ve bu konuşmalar içinde 
bana soru olarak yönelttikleri konular hakkındaki gö
rüşlerimi ve cevaplarımı da ayrıca yazılı olarak ken
dilerine arz edeceğim. 

Bu arada Sayın Başkan, tutanaklara geçen soru
lara da izlin verirseniz kısaca yanıt vermek istiyorum. 

Sayın Nalbantoğlu, «1978 mali yılı içinde aylar 
itibariyle döviz rezerv durumu ne olmuştur?» diye 
soruyor. 

Aralık 1977 ayında Merkez Bankasının döviz re
zervi 546 milyon 700 bin dolar idi. Bu, onu izleyen 
aylarda şöyle bir seyir takip etmiştir. 1978 Ocak 564, 
Şubat 571, Mart 620, Nisan 766, Mayıs 709, Haziran 
678, Temmuz 710, Ağustos 833, Eylül 977. Ekim 914, 
Kasım 845, Aralık geçici rakam olarak 648. Bu, Mer
kez Bankasının kendi rezervini göstermektedir, kendi 
mevcutlarını göstermektedir. Bankalar, yani döviz po
zisyonu bulundurma yetkisine sahip olan bankalarla 
ilgili rakamlar bunlara dahil değil, onlar eklendiği za
man bu rakamlar biraz daha yüksek görülmektedir. 

Sayın Nalbantoğlu, «1978 yılı içinde aylar itiba
riyle Devlet gelir ve giderleri ne olmuştur?» sorusunu 
ayrıca yöneltmiş bulunuyor. 

1978 yılı içinde Marttan itibaren harcama ve gelir 
rakamları şöyle görülmektedir... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bakan, yazılı olarak verebilirsiniz efendim. 

BAŞKAN — Takdir Sayın Bakanın, lütfen mü
dahale etmeyiniz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Hay hay, o halde yazılı olarak suna
cağım. Üçüncü ^:oruîarı da yine Karayolları ile daha 

doğrusu Bayındırlık Bakanlığına ödenek istemi ve Ma
liyece yapılan ödemelerle ilgilidir. 

Sayın Nalbantoğlu öyle arzu ettiklerine göre, bu 
iki sorunun yanıtını da kendilerine yazılı olarak ve
receğim, 

Sayın Çelebi bir soru yöneltmiş bulunuyor. «1978 
Mali Yılı Bütçesinde Halkevlerine yardım yapılmış 
mıdır?.. Yapılmış ise miktarı nedir?.. 1978 Mali Yılı 
Bütçesi Karma Komisyonda görüşülürken Halkevleri
ne yardım yapılması karara bağlanmışken, Parlamen
to, ba^ın ve genel olarak kamuoyundan gelen eleş
tiriler üzerine karar kaldırılmıştı. Buna rağmen, Halk
evlerine yıl içinde bütçe yardımı yapılması Parlamen
tonun beliren iradesine aykırı düşmemiş midir?..» de
niliyor. 

Özellikle sorunun bu yönü üzerinde durmak isti
yorum. Sanıyorum ki, o sırada konu tartışılırken üze
rinde durulan nokta, belli bir kuruluşa o adla yar
dım yapılması idi ve onun yerine başlangıçta öngö
rülen rakam, daha da büyütülerek ve genişletilerek 
o çerçeve çizgisinde ilgili tüm kuruluşlara belli bir 
miktarda yardım yapılması öngörülmüştür. Bu çerçe
ve içinde 1978 Mali Yılında Halkevlerine yardım ya
pılmış bulunmaktadır. Halkevlerine yapılan yardım 
ile öteki başka kuruluşlara, (sonunda bunun da üze
rinde duruluyor) yapılan yardım miktarlarını Sayın 
Çelebi'ye yazılı olarak arz edeceğim. 

Sayın Doğan'ın bir sorusu var. Bu soruya da uy
gun görürlerse yazılı olarak cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Talebi de öyle esasen Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, zatsn öyle olduğunu da 
gördüm. 

Sayın Başkan, böylece sorulan soruları da cevap
lamış, ya da bun'arm cevabını yazılı olarak verece
ğimi bildirmiş bulunuyorum. İzin verirseniz konuş
mamı şöylece tamamlamak arzusundayım. 

BAŞKAN — Takdir zatıâlinizin efendim, buyuru
nuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye dünyanın çok kritik bir bölgesinde yer al
maktadır ve bu bölgenin bu durumu, bildiğimiz ne
denlerle son aylarda çok daha kritik bir hale gelmiş
tir. Öte yandan Türkiye'nin ekonomik alanda ve top
lumsal alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya bulun
duğunu biliyoruz. Geçmişte bu sorunların ele alına
rak çözümlerin bulunmamasından ve ertelenmiş ol
masından doğan ortam giderek daha ciddi boyutlara 
varan sorunları doğurabilecek bir ortama dönüşme yo-
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luhdadır. Bu nedenledir ki Türkiye, bu yıl da, geçen 
yıl da olduğu gibi bir yandan enflasyonla, öte yandan 
da döviz darboğazı ile uğraşmak ve bu sorunlar içlin 
çözümler oluşturmak durumundadır. Bunlar aslında 
öteki sorunlarla birlikte ele alındığı zaman kolaylıkla 
altından 'kalkılabilecek konular olmadığı için sanıyo
rum ki, geçmişteki alışkanlıkları bir tarafa bırakarak, 
halkımızın önüne çıkıp, onun desteğini istememiz ve 
gerökirse ondan açıkça ödün de talep etmemiz duru
mu ortaya çıkabilir. Bu çerçeve içinde kuşkusuz hal
kımızın yanırida tüm müesseselere düşecek görevler de 
vardır ve biz böyle bir kritik dönemde bu görevlerin 
her zamaridan daha çok önem kazandığına inanıyo
ruz ve bu nedenle de bu sorumluluk bilincine varmış 
olan tüm kuruluşların bu Hükümetin bu doğrultuda
ki çabalarını desteklemelerini ve ona yardımcı olma
larını bekliyoruz. 

Bu duygularla Yüce Senatoya tekrar derin saygı
larımı sunuyorum. (CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Çalış, Danışma Kurulunun kararının 7 nci 

maddesi gereğince zatıâlinizin verdiği önergeyi işle
me koyamıyorum, bilginize sunarım. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, zaten 
Sayın Bakan 1977 yılında İskenderun boru hattında, 
çalışmamaktan dolayı savurganlık yapıldı dedi. 1978 
yılında kaç gün çalışmıştır?.. Efendim, sorum 1978 yı
lında da çalışıp çalışmadığının tespitidir. 

BAŞKAN — Bu vesileyle de tutanaklara geçmiş 
oMu erendim, teşekkür ederim. 

Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, son söz sizin, bu
yurun efendim. Süreniz 20 dakikadır, saat 12,05 efen
dim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın senatörler; 

Hayırlı günler dileğiyle sözlerime başlamak iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yıllardan beri politikacıları, politika mücadelele

rini takip ederiz; sabahtan beri de gücümüzün yettiğâ 
kadar konuşulanları dinliyoruz. Vaktiyle şu yapıldı, 
bu yapılmadı, biz baraj yaptık, süz yol yapmadınız söy
leniyor. Bunların çoğu da doğru; fakat şöyle bür me
selenin özüne Varıp nedir derdiniz, anarşik olaylar, 
Ekonomik darboğazlar, çeşitli alanlardaki çökürttüler, 
bir yerde nereye Varıp dayanıyor, bunu börkümüzü 
önümüze koyup milletçe düşünmek zorundayız. 

Bir aile düşünün ki, ayda 100 lira kazanıyor 200 
lira harcıyor ve bu kaderi değiştirmenin yolunu yor

damını da ailece oturup ciddi şekilde düşünme yerine, 
aile içinde kavga gürültü. Sen az yedin, ben çok ye
dim falan filan. Şimdi ben bunu, kalabalık bir aile
deki bu tür bir kavgaya benzetiyorum şu bizim konuş
malarımızı ve politika sahasındaki yıllardan beri de
vam edegelen, aklımın erdiği kadar takip ettiğim mü
cadeleleri. 

Tespit edebildiğim kadarıyla bu sene ihracat 2 mil
yar 200 milyon küsur dolar, ithalat 4,5 milyar dolar. 
Biraz evvel Ticaret Bakanının yanındaydım, onun ver
diği rakamlardan söylüyorum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — 6 milyar. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
6 milyar diyelim. 6 milyar benim dediğimin daha kö
tüsü; ama benim dediğim doğru. Çünkü Ticaret Ba
kanından dinledim. 

Şimdi en az, ithalatla ihracat arasında memleket 
aleyhine bir misli fark var, % 100 ve de bu yıllardan 
beri devam ediyor, etmekte devam edecek ve birta
kım iktisatçıların tavsiyelerine uyarsak bu daha da 
artarak devam edecek ve etmesi de gerekirmiş; ama bu 
ne zamana kadar devam edecek?.. Hani bir mehil 
tayin eden de yok. Efendim, kalkınma için ithalat 
gerekirmiş, biz ithalatı çok yaparsak çok kalkınırmı-
şız... E, anladık, tamam bunlar bir devre için olur, 
yani insan şahıs hayatındadır. Canim hani bir yatı
rım yapacaksın, 10 alırsın; ama 15 kazanırsın, günün 
birinde borcunu ödersin; ama biz ne zaman bunu 
ödeyeceğiz, yani bunu düşünen, söyleyen de yok. 

Sonra, hukukçuyuz biz, daha çok biçimsel düşü
nürüz. İktisatçılar genellikle, yani bunu bilhassa tav
siye eden iktisatçılar, söyleyenler bir yerde haklılar. 
Haklı söylüyorlar da, getirdikleri reçeteler itibariyle 
benim aklım ermüyor. Tamam bütün sosyal, kültü
rel, politik olayların temelinde ekonomik düzen, eko
nomik davranışlar ve memleket ekonomisi yatar. Bü
yük hakikat payı olan bir söz bu. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, öz olarak söylenen, konuşulan, kavga gü

rültü çıkarılan meselelerin özünde bir gerçeği biraz 
• evvel söylediğim gerçeği İktidar, muhalefet ve millet 

olarak topyekûn kabul edip, «Bu kara kaderi yenme
nin yolu nedir?» diye elbirliği ile çare aramamamız 
yatmaktadır. Benlim görüşüm bu. Ne yapaoağız?.. Bil
mem, petrol var diyorlar, bulacak mıyız, bulmanın 
yolu nedir?.. Uranyum var diyorlar. Var mı?.. Araya
lım. Kemerleri mi sıkacağız?.. Sıkalım. Yani, mutlaka 
bir şeyler yapalım. Hem milletçe yapalım, bunun üze
rine, bu kara kaderin üzerine milletçe gidelim. Sen 
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şunu yaptın, ben bunu yaptım... Babanın parası ile 
mi yaptın birader yani, laf mı bu?.. Bunlar geçersiz 
sözler, Üikâye bu. Tamam yaptın, eline sağlık, yaptın; 
ama hatırdın da birader. Ben de şimdi senin o bata
ğını kurtarmaya çalışıyorum. Gemiyi hatırdın, e, ni
ye çıkaramıyorsun, niye beş günde çıkarmadın?.. E, 
canım hatırdın işte, öyle hatırdın ki halatta tutmuyor, 
kanca da tutmuyor birader. Yani, ne senin «Ben şu
nu yaptım, bunu yaptım» demen hikâye, ne de be
nim «Kancam tutmuyor» demem. 

Sen orada, o gün onu yapmak zoruridaydın, yap
man gerekirdi, gemiyi batırmaman gerekirdi, hatır
dın. Ben de onu çıkaracağım diye İktidar aldım, kan
ca tutmuyor. O da mazeret değil, kancaya tuttura
caksın. Yo, kanca tutacak çare yok, Hükümetsin kan
ca tutacak canım, çare yok; ama sen de batırdığın ge
miyi «Niye kanca tutturamıyorsun» diye de bağırıp, 
çağırmaya lüzum yok. Gel hiç olmazsa de ki, «Kar
deşim, şu gemiyi ben hatırdım, sen de geldin, kancayı 
da tutturamıyorsun. Gel beraber olalım da şu batır
dığım gemiyi çıkartalım.» Yani, nedir bu kardeşim. 

Yok beyler yok, vallahi billahi benim 12 yaşında 
bir oğlum var; gülüyor bize. Televizyonu dinliyor, 
«O baba, ben arkadaşlarımla daha iyi geçiniyorum» 
diyor. Valîa geçiniyor adam. 

Şimdi, olmaz bu. Onun için bunun çaresine ba
kalım bir. Dediğim gibi petrol metrol ne bulacaksak, 
bulunur bu. Elin adamı buluyor. Arabistan, Osmanlı 
idaresinde iken kimse bir şey bulmuyordu. Bizden çık
tı buldular. Romanya'da var, Ege'de birbirimizi kırı
yoruz dört Yunanlı ile «var» diyorlar, denizin altı 
için kavga ediyoruz, Azerbaycan'da var, İran'da var, 
Basra Körfezinde var, Musul'da var; Türkiye'de yok. 
Benim aklım almaz bu işi, var bunu bulacağız; ama 
bu kafa ile de hiçbir şey bulamayız. 

Şimdi, arkadaşlar bunları bulamayız belki. Büyük 
iktisatçılar, büyük teknokratlar, büyük mühendisler, 
(Artık, üstün mühendisler de devlet başına gelmeye 
başladılar Allaha şükür) bulurlar. Yalnız, bizim yapa
cağımız bazı şeyler var; Parlamento olarak yapacağı
mız şeyler var. İnsan evvela kafasını düzeltmezse göv
desi hiçbir iş görmez. 

Bir akıllı adamdan sormuşlar; «Bu Maarifi nasıl 
düzelteceğiz?..» (Bizim şimdi Milli Eğitim dediğimizi.) 
Demiş ki, 

«— Evvela üniversiteden başlayalım. 
— Nasıl olur canım? Evvela tabandan başlayalım. 
— Yok yok; üniversiteden başlayalım ki, hacısı 

hocası hep oradan yetişiyor. İlkokulu onlar okutacak, 
eğitecek, düzene koyacak.» 

Şimdi biz beyiniz. Öyle... Yani yasa öyle demiş, 
biz de gelmişiz. Anayasanın tarifine göre öyle. Biz ev
vela eğri oturup doğru konuşmak zorundayız. Biz, ön
ce şu Parlamentoyu düzeltmek zorundayız. Kendisini 
düzertemeyen kimseyi düzeltemez. Nasıl düzeltiriz?.. 
Dünyanın en güzel anayasalarından birisi yapılmış ki, 
geçende ben de methü sena ettim. Doğru, güzel hü
kümleri var. Yasalarımız var, demokrasimiz var, de
mokratik idareyiz, işte sandıktan çıkıyoruz, geliyo
ruz, gidiyoruz... Beyler, bu sandıktan cin de çıkar, 
şeytan da çıkar, mebus da çıkar. Çıkıyor, bu sandık. 
Allah rızası için evvela şu sandığı düzeltelim arka
daşlar. Yani, gerçekten senatör, gerçekten milletve
kili çıkaracak şekle sokalım bu sandığı. Bence derdin 
temeli buraya varıp dayanıyor. 

Nasıl çıkaralım?.. 1961'de oturduk, düşündük, ilk 
teklif çişi de benim. Sonradan aldılar bazı allâmeler, 
30 maddeyi 150 madde yaptılar, bizim teklifi ona ek
lediler ve bir Siyasi Partiler Yasası çıktı ki, aman Al
lah. Ben de teklif yaptığıma da hâlâ pişmanım. 

Ondan sonra İç yönetmelik, dış yönetmelik, veto 
hakkı falan, filan, filan, geldik öyle bir noktaya ki, 
koskoca bir ilim adamı hocamız «Mebusluk artık sa
yı işi. Niye konuşurlar ki?..» diyor. Hakikaten ben ni
ye konuşuyorum ki, ne yazarlar, ne dizerler. Zaten ik
tidardaki arkadaşım, «muhalefette kimse yok.» falan 
diyor. Lüzumsuz hale getiriyor bir yerde, 

ıBeyler, bütün bu engelleri kaldırmak zorunda
yız. Eğer, bu kadar insanın memleket ve millet me
seleleri üzerinde düşünmesine ihtiyaç yoksa, usulen 
gelecek, rey verecek, gidecek... Bunların hiçbirine lü
zum yok. Bir yerde böyle düşünmekte haklı olan ki
şiler de olabilir. Belli olmaz bu, bir gün de olur ba
karsın. Onun için mutlak şekilde bu konuya eğilelim. 
Eskiden «yoklama» derdik, sonradan «önseçim» de
dik. Güya hâkim huzurunda tutulan kütüklerle ilk 
seçim yapılacak, parti içi seçim, adaletli, dürüst; dele
ge oyunundan vesaireden, vesaireden bindirilmiş, in
dirilmiş kıtalardan uzak yapılacak; ondan sonra ikin
ci seçim olan genel seçim yapılacak idi. Öyle bir 
madde koymuş idik. İşlemedi. 

Bir de Sayın Milli Birlikçiler ocak, bucakları da 
kaldırdı, Atatürk'ün irfan ocaklarıydı. Tabii iyiniyet-
îe kaldırdılar. Çünkü, ocak teşkilatları çok abartılarak 
da iktidarı partizanlığa teşvik eden kişiler yahut 
ocaklar veya örgütler olarak empoze ediliyordu basın 
tarafından. Halbuki, partizanlık baştan gelir. Ayaktan 
çıkmaz yukarı, 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, sürenizin bit
mesine 5 dakika kaldı. 

114 — 



C. Senatosu B : 32 2 5 2 5 1979 O : 3 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Ditiyor zaten. Tabii, toparlamak 
için de biraz müsamaha gösterirsiniz. Bitiyor zaten, 
bitiyor efendim; hiç sabrınızı tüketmeyeyim. 

Şimdi, ocak Ve bucaklara da suretiyle tabandan da 
yoksun ettik ve bugün şaka bir tarafa beyler, ilçe baş
kanları t'ayüın eder mebuslar. Mebus deyince, işte, 
parlamenter yani. İlçe başkanları nasıl tayin eder?.. 
Oturduğu yerden tayin eder. Tek parti zamanında 
olurdu bu, biz o zaman çok gençtik; tayin, ©der, de
legeyi tayin eder, o da parlamenteri tayin eder. 

ıBöyle usul olmaz, böyle gelinmez. Ne diyor Ana
yasa?.. Anayasa diyor ki, seçimler serbest, eşit, gizli, 
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre yapılır. Hani ya?. Koca Türk Milletine bu de
diğim hava ve çerçeve içinde seçilen ve seçimde de 
İtisite başıma gelen vatandaşlardan başka kimseye rey 
verme hakkı tanımıyorsun. İlle ona atacaksın. Yani 
ne oldu?.. Anayasanın açık ve seçik 55 nci maddesi
nin ikinci fılkrası ihlâl ve ihmal edilmektedir. Tabii, 
o veto halkları, falanlar, parti içindeki çeşitli kom
binezonlar, falan; onlar ayrı artık bir, şeyler. 

SADETTİN DBMİRAYAK (Aydın) — Hepimiz 
Yüceı Divandayız o zaman. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Efendim? 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Evvela bunu düzeltelim. Şaka bir tarafa. Bugün 

Türkiye Parlamentosuna gerçekten işi gücü yerinde, 
aklı başında, hayatta muvaffak olmuş adamların gel
mesi çok zorlaşmıştır ve zaten çoğu da gelmek, iste
memektedir; açık. Acıdır bu. Bunu temin edelıim. 

Ayrıca, Büyük Atatürk, yanmış yıkılmış bir mem-< 
lekette gerçekten gıpta edilecek, o devrin icabınla göre 
bir devlet teşkilâtı kurmuş; ama dünya değişmiş, 
atom çağını geride bırakmış, hidrojen çağına gelmji-
şiiz; on miilyon kırkbeş, elli milyon olmuş, binbir tür
lü yeni İhtiyaçlar doğmuş; biz hâlâ Atatürk'ün o 
kurduğu teşkilâta bir şey ilâve etmek şöyle dursun, 
onu âdeta tahrip etmek için yarışma içindeyiz ve A1-* 
laha şükür ki, çok sağlam kurmuş, gücümüz yetmiş 
yor 'birçok noktalarda da iyice tahrip edemiyoruz. 

iBir kere 'idari, adli, kültürel, sosyal, ekonomik ha
yatımızda Atatürk'ten bu yana ciddi bir revizyon, 
gerçek cesaretli bir revizyon geçirdiğimizi iddia etmek 
durumunda değiliz. Bir zamanlar en ufak bir yeni
lik 'kıpırtısına, «kâfir oldu, dinsiz»; ondan sonra baş
ladılar ; «komünis t». 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Faşist. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Efendim, yenilik değil faşist, yani çok gerilere, 18 nci 
asra doğru gider de... 

Arkadaşlarını; 
'Bunlardan mutlaka, bu ataletten ve ışıktan, mede

niyetten korkmamak zorundayız, silkinmek zorunda-t 
yız. Kalkıyorsun şurada bir ıslahat yapalım, reform 
yapalım.. Komünist oldu. Yahu elin adamı alıyor 
iMarks'ın, Engels'in nazariyelerinin işine gelenlerimi al
mış tatbik ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, sadece te
şekkür konuşmanız için bir cümle kalmıştır. Lütfen 
bağlayın, 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
'Bitiriyorum efendim. 

Arkadaşlarım; 
Hulasa, Türkiye'nin bekasının, varlığının tehlikede 

olduğu, sadece demokrasinin değil, valiliğinin tehlike
de olduğu herkesin ve hepimizin ittifak ettiği ve bu
gün tel'in etttiğimiz rahmetli Abdi İpekçi'nün katli 
ile de bir ker̂ e daha sabit olmuş bulunlmaiküa iken ve 
Devlete açıkça meydan okunduğu kesin olarak belliy
ken, hâlâ sen 'ben kavgası içinde, hâlâ gelecek seçim
lerde kaç rey artırabiliriz düşüncesi içinde mücadele 
vermek; biraz evvel söylediğim katı, acı gerçekleri! 
görmezlikten gelmek günahtır ve siyasi tarih ve ya
rınki nesiller emin olun bizlere eğer lanet ederse, haklı 
duruma düşeceklerdir ve halklıdırlar. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler, 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasar H 

sının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, gider bütçesinin teşkil ve genel bütçeye gi

ren dairelerin toplam harcama rakamını ihtiva eden, 
1979 Malî Yılı 'Bütçe Kanun Tasarısının 1 nci mad
desini okutuyorum efendim. 

1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ iBÖLÜM 
Öider, Gelin ve Denge 

Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Getnel bütçeye giren dairelerin har

camaları için, bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan 
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Ödemeklerden % 5 kesinti yapıldıktan sonra Milli Sa« 
vunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan ödeneklerle 
diğer dairelerin yatırım ödenekleri ve katma 
bütçeli idarelerin yatırımlarınla tekabül eden Hazi
ne yardımları hariç (397 309 338 950) ika ödenek 
verilmiştir. 

% 5 kesinti aynı ilkelere göre katma bütçeli ida
reler ödenekleri içinde uygulanır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize ili ve bazı ilçelerinin spor faaliyetleri 
ile spor tesislerine dair soru önergesi ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un yazılı cevabı. 
(7/1044) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gençlik ve Spor Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

1 7 . 1 . 1979 
Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Soru : 
1. Zümrüt yeşili Rize'de, futbol maçlarının oy

nandığı toprak saha ne zaman çim saha haline geti
rilecektir? Sahanın yetersiz olan zaruri tesisleri ne 
zaman tamamlanacaktır? 

2. Lig maçları haricindeki futbol ve sportif ça
lışmalarda kullanılacak ve mahalli liglerin oynana
cağı ikinci futbol sahası ve zaruri tesisler ne zaman 
yapılacaktır? 

3. Kapalı yüzme havuzu ne zaman yapılacak
tır? 

4. Güreş sporu için lüzumlu yer ve malzeme ile 
diğer zaruri hususlar ne zaman temin edilerek faali
yete geçirilecektir? 

5. Çamlıhemşin, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Ça
yeli, Kalkandere ve îkizdere ilçelerinde kapalı ve 
açık spor tesisleri ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Gider bütçesini teşkil ve genel büt
çeye giren dairelerin bütçeleri görüşüldükten sonra, 
1 nci madde tekrar okutulup oylarınıza sunulacaktır, 
Yüce Heyetin bilgilerine sunarım. 

Bugünkü çalışma programımız bitmiştir. 3 Şu
bat 1979 Cumartesi günü saat 10,00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 00.30 

TC 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 . 2 . 1979 

Ankara 
Sayı : 002/G/54 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Genel Sek

reterlik Kanunlar Müdürlüğünün 1 9 . 1 . 1979 gün 
ve 17.606.7051 - 7 1044 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Talât Doğan' 
in, Bakanlığımıza yönelttiği, Rize ili ve ilçelerinin 
spor tesisleri yapımı ile spor faaliyetleri hakkındaki 
yazıları incelenmiş olup, gerekli yanıtları aşağıda su
nulmuştur. 

1. Rize stadyumunun çimlendirilmesi için 1979 
Mali Yılı içerisinde gerekli girişimlerde bulunulacak
tır. 

2. Lig maçları haricinde futbol ve sportif çalış
malarda kullanılacak tesisler 4 ncü 5 Yıllık Yatırım 
Programımızda; Merkez açık sahalar ikişer adet 
1980-1981, Merkez saha tanzimi 1980-198i dilim
lerinde yer almaktadır. Yılları geldiğinde Devlet 
Planlama Teşkilatının vizesine sunulacak, vize sağ
landığında gereği yapılacaktır. 

3. Kapalı yüzme havuzu yapımı, planlanmış 
olup, 1979 yılı Yatırım Programı teklifimiz ile Dev
let Planlama Teşkilatının vizesine sunulmuştur. Vize 
sağlandığı takdirde gereği yapılacaktır. 

4. Güreş çalışmaları için elverişli spor salonu 
mevcuttur. 

••»• ^*>»<m <••• 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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5. 4 ncü 5 Yıllık Yatırım Programı teklifimiz
de; 

Fındıklı 
1 adet stad 1 500 kişilik 1981-1982 
2 şer adet açık saha (Basketbol - Vo

leybol) 1980-1981 
Çayeli 
1 adet stad 4 000 kişilik 1980-1981 
Ardeşen 
1 adet stad 1 500 kişilik 1979-1980 
2 şer adet açık saha (Basketbol - Vo

leybol) 1980-1981 
Pazar 
1 adet stad 1 500 kişilik 1980 -1981 

2 şer adet açık saha 1980-1981 
Kalkandere 
1 adet stad 1 500 kişilik 1980-1981 

dilimlerinde yer almaktadır. Yılları geldiğinde yatı» 
rım programı teklifimizle Devlet Planlama Teşkila
tının vizesine sunulacak, vize sağlandığında gereği 
yapılacaktır. 

4 ncü 5 Yıllık Yatırım Programı döneminde Çam-
lıhemşin ve Ikizdere ilçelerine spor tesisi yapımı yer 
almamaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Yüksel Çakmur 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1979 Cuma 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 
30.1.1979) 

X 2. — 1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 1/585) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 3. — 1979 yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/209; C. Senato
su : 1/584) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 
30,1.1979) 

X 4. — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru, (M. Meclisi 1/237; C. Senatosu : 1/612) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 5. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 , 1979) 

X 6. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1 /232; 
C Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tari
hi : 30 , 1 . 1979) 

X 7, — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 8. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 9. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) 
(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 10, — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayı
sı : 855) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 11. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 12. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/221; C, Senatosu : 1/596) (S. Sa
yısı : 857) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 13. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/600) (S. Sayısı: 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 14. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 15. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu, 
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S, Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 16. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sa
yısı : 852) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 , 1979) 

(Devamı arkada) 



X 17. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sa
yısı : 864) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 , 1979) 

X 18, — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sa
yısı : 851) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 19. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 
856) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 2a — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı : 
847) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 , 1979) 

X 21. — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı : 
849) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 22. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayı
sı : 858) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 23. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 • . 1979) 

X 24. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 25. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 26. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S, Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 27. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
7/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi: 30 . 1 . 1979) 

X 28. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 29. — 1979 yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 30. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30| . 1 . 1979) 

X 31. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. 
Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 , 1979) 

V 
IKINCI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
TBMM 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/208 
Karar No. : 67 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1979 Mali Yık Genel ve Konsolide Bütçe Kanun tasarısı ve ekleri Milli Bütçe tahmin raporu ile birlikte 30 . 11 . 1978 gün 
sine sunulmuş ve Millet Meclisi Başkanlığınca 1 . 12 . 1978 günü Komisyonumuza sevk edilmiştir. 

19 . 12 . 1978 Sah günü başlayan Komisyon çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülerek 26 . 1 . 1979 günü sonuçlandırılmış b 
Görüşmeler sırasında Karma Komisyonun değerli üyeleri bütçe kanun tasarısının tümü üzerinde eleştirilerde bulunmuşlar, Anaya 

verilen görev, yetki ve sorumluluklarım gözeterek Devlet Bütçesinin daha mükemmel bir şekilde çıkması için görüş ve düşüncele 
deleri üzerinde de aynı şekilde söz alan senatör ve milletvekilleri Devlet Bütçesinin ülke ekonomisi üzerindeki önemli rolünün bil 
açıklamış bulunmaktadırlar. 

Bu hızlı ve yoğun çalışmalar sırasında gerek görüşmelere esas teşkil eden dokümanlara ilişkin çabalan ve gerekse Komisyon 
Bakanlığının, Devlet Planlama Teşkilatının elemanlarına ve emekleri geçen diğer ilgililere teşekkür etmeyi borç biliriz. 

Karma Komisyonumuzda, geceli gündüzlü süren inceleme ve çalışmaları izleyen ve bunları kamuoyuna ileten Basın ve Yayın 
ve yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

1979 Maîi Yılı Genel ve Konsolide Bütçe Kanun tasarısı ve Milli Bütçe Tahmin Raporuna ilişkin kısa açıklamalardan son 
ve Katma Bütçeli İdareler bütçelerine ait raporlarda ayrıntılı olarak yer alan konulara tekrar girmeden 1979 Mali Yılı Konsolid 
ve dileklerimizi özetle sunmaya çalışacağız. 

Bu bölümde 1978 yılında ekonomimizin genel durumunu gösteren başlıca ekonomik göstergelerdeki gelişmelere kısaca değ 
uygulamaları hakkında özet bilgiler sunulacak ve gelir bütçesinin incelenmesinden sonra Komisyonumuzun dileklerine yer verile 

1979 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısının son şekli ve temel ilkeleri şöyle özetlenebilir. 1979 Bütçesi her şeyden önce gerçekçi b 
reksinimlerini karşılayabilecek kadar ödenek konulmasına özen gösterilmiş, harcamaların sağlıklı kaynaklardan karşılanmasını s 
şılabilir düzeyde tutulmuştur. 

Böylece 1978 yılı uygulaması ile izlenen politikaların devamı olarak, bütçe; 1979 yılında da sağlıklı bir kalkınma ortamının 
masını, yatırımlara hız kazandırılmasını ve enflasyon hızının azaltılmasını sağlayacak önlemleri de beraberinde getirmektedir. 

Komisyonumuza sunulan, Konsolide Devlet Bütçesi Yasa tasarısı 395 871 000 000 TL.'sıdır. Bu miktarın 185 000 000 000 T 
TL.'sını yatırım, 117 272 979 000 TL.'sını da transfer ödenekleri oluşturmakta idi. Komisyonumuzda yapılan değişikliklerden 
406 875 849 400 TL.'sı olmuştur. 

1979 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısında Genel Bütçe başlangıç ödenekleri Hükümetçe; 385 833 744 000 TL.'sı; Katma Bütçe 
TL.'sı olarak sunulmuştur. Komisyonumu2daki değişikliklerden ve sonuçta yapılan 11 475 594 950 TL.'lık eklentiden sonra Ge 
TL.'sına; Katma Bütçeler rakamı da 78 913 511 250 TL.'sına ulaşmıştır. 
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Ödeneklerin anakalemler itibariyle ayırımı şu şekildedir. 

Personel 117 097 040 700 
Diğer cari 65 468 138 350 
Toplam cari 182 566 079 050 
Yatırım 98 929 941 000 
Kamulaştırma 5 171 408 000 
Toplam yatırım ' 104 101 349 000 
Transfer 189 555 422 150 

Konsolide bütçe toplamı 406 875 849 400 

1979 mali yılı gelir Bütçesine ilişkin açıklamalar raporun gelir bütçesi bölümünde yer almaktadır. 

Milli Gelir ve Üretim : 
Devlet istatistik Enstitüsünce 9 aylık verilere dayanılarak yapılan gayri safi milli hâsıla (GSMH) geçici tahminlerine g 

larla (1968 = 100) % 3'lük bir artış göstermesi ve 1977 yılında 203 053,4 milyon TL.sı olan GSMH'mn 1978 yılında 209 
tedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde hedef alman yıllık ortalama artış hızı ise % 7,9 olarak belirlenmişti. 

1977 yılında cari fiyatlarla 864 033,5 milyon TL. sı olan GSMH % 38,3'lük bir artışla 1 195 002,5 milyon TL. sı olm 

Başlıca sektörlere göre son üç yılı kapsayan milli gelir rakamları ve gelişmeleri ise şöyledir : 

Başlıca Sdktörîer ve Gelişme Hızları 

(1968 yılı faktör fiyatları Be) 
(Milyar TL.) Gelişme Hızları (%) 

Sektörler 1976 (1) 1977 (1) 1978 (2) 1976 (I) 1977 (I) 1978 (2) 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
GSMH 

42,7 
39,3 
91,9 

195.3 

42,5 
43,5 
97,3 

•203,1 

44.7 
45,6 

101,8 
209.1 

7,6 
10,3 
8,6 
7,7 

— 0,5 
10,8 
5,9 
4,0 

5,1 
4,8 
4,6 
3,0 

Kaynak : DİE 
(1) Geçici rakam 
(2) Kasım tahmini. 
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Yatıranlar : 
1978 yılında cari fiyatlarla 124 810,0 milyon TL. sı kamu; 120 500,0 milyon TL. sı da özel olmak üzere toplam 245 310,0 m 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu miktar içinde kamu kesiminin payı r/0 50,9 özel kesimin ise % 49,1 olmaktadır. 
Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1977 yılına oranla (/f_ 22,8'lik bir artış sağlanması beklenmektedir. Bu artışlar kamu k 

31,0 olmaktadır. 
Toplam kamu yatırımları içinde, genel ve katma bütçeler yatırımları 62 590,0 milyon TL. sı ile % 50,1; döner sermayeler 1 6 

San'Iar 53 615,0 milyon TL. sı ile c/( 43.0 ve yerel yönetimler ise 7 000,0 milyon TL. sı ile €/( 5,6'lık paylar oluşturmaktadırlar. 

İstâhdaıu : 
1979 yılı programına göre toplam sivil iş gücü arzının 16 411,0 bin, toplam sivil işgücü talebinin ise 14 907,0 bin kişi 

tedir. Bu duruma göre tarım dışı işgücü fazlası 1 504,0bin kişi oimaktadır. Bu rakama tarımsal işgücü fazlası olan 720 bin kişin 
2 224,0 bin kişiye yükselmektedir. 1977 yılında 2 117,0 bin kişi olan toplam işgücü fazlası % 13,1 oranında bir işgücü fazlasını o 
c'(. 13,6 olmuştur. 

1978 yılının Ocak - Temmuz döneminde yurt dışına giden erkek ve kadın işçi sayısı 11 315 dir. Bu rakamgeçen yılın aynı dö 
Son iki yıl iyin istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir. 

Toplam sivil işgücü arzı 
Toplam sivil işgücü talebi 
Tarım dışı işgücü fazlası 
Tarımsal işgücü fazlası 
Toplam işgücü fazlası 
Tşgücü fazlası oranı 

1977 

16 161 
14 784 

1 377 
740 

2 117 
13,1 

(15 - 64 yaş Erkek ve 
(Bin kişi) 

1978 (x) 

16 411 
14 907 

1 504 
720 

2 224 
13,6 

Fark 

Kadın) 

(%) 

1,5 
0,8 
9,2 

- 2,7 
5,0 
— 

Kaynak DPT 
Fiyatlar : 
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Fiyat artışları 1978 yılında da ekonominin temel sorunlarından biri olmaya devam etmiştir. 
Son üç yıl için, toptan eşya fiyatları genel endeksi ve Ankara, İstanbul illerindeki geçinme endeksleri 1963 yılı fiyatları ile 

(1963 t = 100) 
Toptan 

Eşya Fiyatları Ankara İs 
Genel Endeksi Geçinme Endeksi Geçinm 

1976 (12 Aylık Ortalama) 396,6 385,9 
1977 (12 Aylık Ortalama) 492,1 472,1 
1978 (11 Aylık Geçici) 730,3 711,2 

Para ve Kredi : 
1978 yılı Kasım ayı sonunda para arzı 1977 yılı sonuna oranla % 28,2 artarak 270 103 milyon TL. olmuştur. 
1978 yılı Kasım ayı sonunda 220 140 milyon TL. olan Merkez Bankası kredileri 1977 yılı sonundan bu tarihe kadar % 

160 728 milyon TL.'sı kamu kesimine, 59 412 milyon TL.'sı özel kesime ayrılmıştır. 
1978 yılı Kasım ayı sonunda 277 080 milyon TL.'sı olan banka kredilerinin 192 821 milyon TL.'sı çeşitli, 84 259 milyon 
1978 yılı Kasım ayı sonunda, emisyon, 1977 yılı sonuna oranla % 46,5 artarak 114 087 milyon TL. olmuştur. 
ödeşmeler Dengesi : 
1978 yılında dışalımımız 9 aylık döneta için bir önceki yıla oranla % 29,9'a ulaşan bir azalışla 3 152,9 milyon dolar olar 

aynı dönem için % 21,4'lük artışla 1 435,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış Ticaret açığı bir önceki yıla göre 1978 d 
milyon dolar olmuştur. 

1978 yılı Eylül sonu itibariyle işçi dövizlerimizin ulaştığı değer 658,2 milyon dolardır. 1977 yılı Eylül sonu itibariyle 646.6 
1978 yılında % 68,1 bir artışla 1 086,3 milyon dolara ulaşmıştır. 
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GeKr Bütçesi : 
1979 mali yılı gelir bütçesinin yapısı hakkında fikir edinmek üzere Genel Bütçe gelirlerinin geçmiş yıllar uygulama sonuçlarım incel 

de kalkınma planlarında öngörülen kamu yatırımlarının finansmanı ve kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından bütçe gelirlerinin d 
tir.j Genel Bütçe gelirlerinin, çok büyük kısmını oluşturan vergi gelirleri de bu nedenle üzerinde önemle durulan bir konu olmuş 
müii gelir, Genel Bütçe gelirleri ve* vergi giderlerinin miktarları gösterilmiştir. 

GSMH Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri 
(Cari fiyatlarla. Milyon TL.) 

Genel Bütçe Genel Bütçe 
YıUar GSMH gelirleri vergi gelirleri 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 (*) 

66 801.4 
71 312.8 
76 726.3 
91 419.d 
101 480.6 
112 493.4 
124 892.9 
147 776.1 
192 602.3 
240 809.2 
309 829.4 
427 097.5 
535 771.0 
670 037.8 
864 033.5 

1 195 002.5 

11 730.7 
1.2 720.2 
13 187.9 
15. 857.5 
19 886.7 
20 130.2 
22 960.9 
32 520.3 
39 832.8 
46 952.2 
58 547.6 
69 972.2 
105 400.1 
140 746.5 
183 757.2 
272 233.0 

8 424.0 
9 292.0 
10 294.6 
12 464.0 
14 882.4 
16 239.5 
19 114.0 
23 002.9 
31 424.5 
39 012.9 
51 957.8 
65 156.5 
95 008.8 
127 055.2 
167 373.9 
240 331.0 

(*) Geçici tahmin., 
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Planlı dönemde GSMH, Genel Bütçe ve Vergi Gelirlerinin yıldan yıla gösterdiği artışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

GSMH Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinde 
Yıllık Artış Yüzdeleri 

Genel Bütçe Genel Bütçe 
GSMH gelirleri vergi gelirleri 

Yıllar (%) (%) (•%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 (*) 

16.0 
6.7 
7.6 
19.1 
11.0 
10.8 
11.0 
18.3 
30.3 
25.0 
28.7 
37.8 
25.4 
25.1 
28.9 
38.3 

30.1 
8.4 
3.7 
20.2 
25.4 
i.2 

14.1 
41.6 
22.5 
17.9 
24.7 
19.5 
50,6 
33.5 
30.5 
48.1 

28.1 
10.3 
10. S 
21.1 
19.4 
9.1 
17.7 
20.3 
36.6 
24.1 
33.2 
25.4 
45.8 
33.7 
31.7 
43.6 

(*) Geçici tahmin. 
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Vergi gelirlerinin gelişmesinde vasıtalı ve vasıtasız vergilerin dağılımının da bilinmesi faydalı olacaktır 
mıştır. Bu durum aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Vergi Gelirlerinin Dağılımı 
(Milyon TL.) 

Yıllar 

1963 
i 964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
i 976 
1977 
1978 (*) 

Vergi 
Gelirleri 

S 424,0 
9 292,0 

10 294,6 
12 464,0 
14 882,4 
16 239,5 
19 114,0 
23 002,9 
31 424,5 
39 012,9 
51 957,8 
65 156,5 
95 008,8 

127 055,2 
167 373,9 
240 331.0 

Vasıtasız 
Vergiler 

2 747,0 
3 038,4 
3 407,9 
4 196,6 
5 069,8 
5 695,4 
6 777,2 
8 637,0 

11 791,8 
15 076,8 
22 040,8 
30 128,2 
44 391,6 
60 349,1 
88 738,2 

135 520,0 

Vasıtalı 
vergiler 

5 676,9 
6 253,4 
6 886,7 
8 267,4 
9 812,5 

10 544,0 
12 336,9 
14 365,9 
19 632,6 
23 936,1 
29 917,0 
35 028,3 
50 617,2 
66 706,1 
78 635,6 
104 811,0 

(*) Geçici Tahmin 

Son yıllarda vasıtasız 

Vasıtasız 
vergilerin v 

payı (%) p 

32,6 
32,7 
33,1 
33,7 
34,1 
35,1 
35,5 
37,5 
37,5 
38,6 
42,4 
46,2 
46,7 
47,5 
53,0 
56,4 
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'1978 mali yılının bugüne kadar 9 aylık uygulama sonuçları alınabilmiştir. 1977 mali yılının a>nı dönemine göre Genel 
rinde ise % 44,8 artış kaydedilmiştir. Bu duıum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1977 ve 1978 MaM Yi Harının (Mart - Kasım) 9 AyMc Dönem Tahsilatının Karşılaştırılma 
(Milyon TL.) 

Artış 
Gelirin Çeşidi 1977 Yılı 1978 Yılı miktarı 

Genel Bütçe gelirleri 13C 410,0 204 541,2 74 131,2 
a) Vergi gelirleri 120 154,9 173 944,0 53 789,1 
b) Vergi dışı normal gelirler 9 468,1 29 646,4 20 178,3 
c) Özel gelirler ve fonlar 787,0 950,8 (163,8 
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Vergi gelirlerinin GSMH içindeki payı olarak tanımlanan vergi yükü, planlı dönemde genellikle artış göstermiştir. Bu duru 
me ve bünye değişmesinin yanında, 1970 yılma kadar süren devamlı bir vergi leform hareketi sonucunda ve son bir kaç yılda 
tır. Veıgi yükündeki gelinmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Vergi Yükü 
(Milyon TL.) 

Vergi 
Gayrisafi yükü 

Yıllar milli hâsıla (*) Vergi gelirleri 0%) (2/1) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

66 801,4 
71 312S 
76 726,3 
91 419,0 
101 480,6 
112 493,4 
124 892,9 
147 776,1 
192 602,3 
240 809,2 
309 829,4 
427 097,5 
535 771,0 
670 037,8 
864 033,5 

1 195 002,5 (**) 

8 424,0 
9 292,0 
10 294,6 
12 464,0 
14 882,4 
16 239,5 
19 114,0 
23 002,9 
31 424,5 
39 012,9 
51 957,8 
65 156,5 
95 008,8 
127 055,2 
167 373,9 
240 331,0 

12,6 
13,0 
13,4 
13,6 
14,7 
14,4 
15,3 
15,6 
16,3 
16,2 
16,8 
15,2 
17,7 
19,0 
19,4 
20,1 

{*) Alwı fiyatiartyla. 
(**) 9 aylık verilere dayanılarak DİE'ce yapılan geçici tahminlere göre. 
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1979 mali yılı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmışiır 
î. 1978 mali yılının uygulama sonuçlan, 
2. Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler, 
3. 1979 yılında milli gelirde meydana gelecek artışlar, 
4. 1979 yılında yapılması öngörülen ithalat hacmi, 
5. Vergi kapsamına giren maddelerin 1979 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
6. 1979 yılı istihdam hacmi, 
7. Genel olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar. 
1979 mali yılı Bütçesi gelir tahminlerinin dayanağını teşkil eden ve yukarıda belirtilen kaynaklara ait bilgiler de gözönüne a 

alan miktarların yerinde ve tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Öte yandan gelir kalemlerine ait madde gerekçelerinde 1979 mali yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı her gelir kale 

lanmış bulunmaktadır. Madde gerekçelerindeki açıklamalardan, gelir tahminlerinin samimi ve objektif olarak yapıldığı ve kab 
tadır. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Komisyonumuz çalışmaları sırasında Gelir Vergisine 6 milyar 500 milyon, Mali D 
gelirlere 4 milyar 475 milyon 594 bin 950 lira ilâve yapmıştır. Komisyonumuzca yapılan bu ilâveden sonra 360 833 744 bin lira 
gelirleri 372 309 338 950 lira olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki genel açıklamalarımızdan sonra 1979 mali yılı Bütçesinin anayapısını bozmadan Komisoynumuzca yapılan eklen 
miştir. 



Komisyonca 
Kuruluşlar Eklenen Düşülen 

Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Yargıtay 
Adalet Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 

Malîye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
îmar ve îskân Bakanlığı 
Köy îşleri Bakanlığı 

Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
îşletmeler Bakanlığı 
Yerel Yönetim Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

l 000 000 
4 500 '000 
2 680 000 

140 000 000 
4 000 000 000 

15 500 000 
70 000 000 

332 030 000 
47 600 000 

10 543 231 000 
2 761 670 000 

60 000 003 
23 950 000 

124 500 000 

113 000 003 
78 450 000 
8 260 000 

29 877 000 

300 000 003 
379 200 000 
793 000 000 

3 003 000 00Ö 

400 000 000 
186 000 

12 450 000 
104 200 '300 

4 273 000 
250 000 000 

14 5-30 000 
20 500 000 



Kuruluşlar 

Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
inönü Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Kayseri Üniversitesi 

Komisyonca 
Eklenen Düşülen 

138 965 000 
64 720 000 
63 800 000 
109 220 000 
122 400 000 
69 843 000 
40 450 000 
46 000 003 
11 000 000 
20 000 000 
23 000 000 
53 000 000 
34 «97 000 
3 000 000 
5 135 000 
84 800 000 

1 117 500 000 
401 751 000 
50 000 000 
226 504 000 
45 -300 000 
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Komisyonumuzca bemmsenmiş bulunan değişikliklerde bütçenin finansman olanakları gözönünde tutulmuş 
cak ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak boyutlar içinde tutulmasına özen gösterilmiştir. 

Yüce Genel Kurulun olurlarına derin saygılarımızla sunuyoruz. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Ankara 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Sebatı Ataman 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Başkanvekilı 
Trabzon 

Hasan Güven 
Ankara 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Mustafa Kemal Eykovtoı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Sözcü 
İstanbul 

Scv/7 Koruru 
inkara 

Kâtip 
Trabzon. 

.':'. Vahit Suiçınez 
Antalya 

Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eldidir. 
Yiğit Köker Kaya Çakmakçı 

Balıkesir Bolu 
Nerat Sarlıcalı Müfit Bayraktar 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
"ahri Tığlı 

Çorum 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Aslan Topçubası 
İstanbul 

Metin Tüzün 
Kırklareli 

Mehmet D ed'e oğlu 

Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Emin Atıf Şohoğiu 
İzmir 

Nurhan Artemiz 
Konya 

Mukbil A hav 

Diyarbakır 
Muhalifim 

M. Yaşar Göçmen 
İzmir 

Süleyman Genç 
Konya 

Yücel Akıncı 

Niğde 
A. Emre İleri 

Sivas 
Muhalifim 
Ali Gürbüz. 

Ordu 
İ dris Gür soy 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Ordu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Bilâl Taranoğlu 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Nihan İlgim 
Zonguldak 

MuhaLefet işfârMm; eMdir. 
Ahmet Demir Yüce 

yapılan eklem 

Ada 
M. K. Küçü 

Art 
Mehme 

Bo 
Muhalefet şer 

Halûk Ka 
Erzin 

Niyazi 

Ka 
Doğan 

Man 
Muhalefet şer 

Sümer 
Sam 

/. Etem K 

Trab 
Muhalefet şe 

/» Vecdi 
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1979 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA MUHALEFET ŞERHİ 
1979 yıh bütçe kanun tasarısı, üretime dönük olmayan, enflasyoncu karekterin ağır bastığı israfç 

çe niteliği taşımaktadır. 
Tasarının ödenek miktarları ile gelir tahminleri, gerçekçi bir biçimde tespit olunmamıştır. 1979 yıl 

kınma hızının fevkalade düşük bir düzeyde kalmasında büyük rol oynayacak bu tasarı, ekonomik, sosya 
türel kalkınmamıza katkıda bulunacak bir büyüklük ve muhtevaya da sahip değildir. 

Dar ve orta gelirli kesime yeni bir imkân getirilmediği gibi, aksine enflasyoncu karekteri ile bu 
hayat standardı daha da aşağıya düşürülmektedir. 

Şöyleki; 
1. Suni bir denklik içinde bulunan bütçe, özellikle tasarıda mevcut fon mekanizmalarının kullanı 

yıl içinde büyük ödenek artışlarının kaçınılmaz olduğu bir yapıya sahip bulunmaktadır. (Personel 
fonu, işçi ücretleri fonu, yatırımları hızlandırma fonu gibi) 

2. Gelir tahminleri, 1978 yılında görülen enflasyondikkate alınarak düzenlenmiştir. Hükümtin uy 
koyduğu yanlış ekonomik ve mali politikaların sonunda, ülke ekonomisi 1978 yılında fevkalade büyük 
gunluğa itilmiş bulunmaktadır. Bu iktisadi ortamda, öngörülen gelirlerin tahsil edilebilmesi son derec 

3. Tatbik olunan yanlış ekonomik ve mali politikaların sonucu, Cumhuriyet tarihimizin en yüks 
yine çıkan fiyat artışları, özellikle dar ve orta gelirli kesimin satın alma gücünü son derece zayıfla 
lunmaktadır. 

% 70'e yaklaşan hayat pahalılığına rağmen 1979 bütçe kanun tasarısında memur maaşlarına u 
katsayının sadece 2 puan artırılmış olması, katsayı sisteminin maksat ve ruhuna uygun düşmediği g 
devlet ilkesi ile bağdaştırılması da mümkün değildir. 

Ayrıca, 
a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa tabi personelin önemli bir bölümü lojm 

yararlanamamaktadır. Sık sık yer değiştirme durumunda olan bu personelden kendilerine lojman tah 
mayanlara, günün şartlarına uygun bir miktarda konut tazminatı ödenmesine ilişkin Komisyon Baş 
tevdi olunan önergemiz, iktidar kanadına mensup üyelerin olumsuz oyları ile benimsenmemiştir. 

b) Yurt içi yevmiye miktarları, büyük çabalarımıza rağmen, yetersiz bir düzeyde bırakılmıştır. 
c) 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununun ilanlara ilişkin maddesinde yapılmış olan d 

hür demokratik sistemin en önemli müesseselerinden biri olan basının varlığını büyük ölçüde tehlik 
muştur. Özellikle Anadolu basınının hayatiyetlerinin devamı fevkalade güç hale gelmektedir. 

Bütün bu konularda, AP Grupuna mensup üyele olarak gösterdiğimiz çabalar, Komisyonun y 
bı başarıya ulaşamamıştır. 

Yukarıda ifade olunan nedenlerle, Türkiye gerçeklerine aykırı ekonomik ve sosyal görüşlerimizle 
tırma imkânı bulamadığımız 1979 yıh bütçe kanun tasarısına muhalifiz. 
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KURULUŞLAR Hükümet teklifi 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İşletmeler Bakanlığı 
Yerel Yönetim Bakanlığı 

2 212 067 000 
3 656 457 000 

13 708 277 000 
67* 690 000 

5 539 307 000 
1 229 298 000 

415 409 000 
2 380 920 000 

93 454 000 
168 076 000 

+ 2 205 630 000 

Toplam 385 833 744 600 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşülen 

379 200 000 
793 000 000 

3 000 000 000 
400 000 000 

186 000 
12 450 000 
104 200 000 

4 273 000 
+ 250 000 000 + 

23 599 427 000 2 500 000 
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KATMA BÜ1 

DAİRELER Hükümet teklifi 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 544 113 000 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 998 335 000 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 2 3'88 300 000 
Ankara Üniversitesi 2 519 168 000 
Hacettepe Üniversitesi İli 690 200 000 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 607 118 000, 
İstanbul Üniversitesi 3 186 674 000 
İstanbul Teknik Üniversitesi 937 728 000 
Ege Üniversitesi [1' 726 867 000 
Çukurova Üniversitesi 825 255 000 
Diyarbakır Üniversitesi 633 904 000 
Fırat Üniversitesi 225 116 000 
[19 Mayıs Üniversitesi 316 877 000 
Bursa Üniversitesi 913 080 000 
Anadolu Üniversitesi 291 957 000 
Cumhuriyet Üniversitesi 368 346 000 
Atatürk Üniversitesi 1 019 738 000 
İnönü Üniversitesi 41 860 000 
Selçuk Üniversitesi 71 445 000 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 363 331 000 
Karayolları Genel Müdürlüğü 21 22!? 220 000 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26 700 474 000 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 76 884 000 
Tekel Genel Müdürlüğü 3 671 018 000 
Orman Genel Müdürlüğü 4 633 707 000 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşül* 

14 500 000 
20 500 000 
138 965 000 
64 720 000 
63 800 000 
109 220 000 
122 400 000 
69 843 000 
40 450 000 
46 000 000 
11 000 000 
20 000 000 
23 000 000 

53 000 000 
34 897 000 
3 000 000 
5 135 000 
84 800 000 

1 117 500 000 
401 751 000 

50 000 000 
226 504 000 
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DAtRELER Hükümet teklifi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 224 147 000 
DHM İşletmesi Genel Müdürlüğü 853 403 000 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 33 546 000 
Boğaziçi Üniversitesi 415 000 000 
Kayseri Üniversitesi + 227 871 000 

Toplam 77 734 682 000 

Hazine Yardımı 

K O M İ S Y O N C A 
Eklenen Düşülen 

2 765 985 00© 

2 733 230, 000 

+ 45 000 000 



KURUMUN ADI 

Vâkıflar Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
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KATMA BÜTÇELER 
HAZİNE YARDIMI 

Eklenen Düşülen Kendi geliri 

10 000 000 4 500 0 
400 000 000 İ 751 
20C 000 000 26 504 

610 000 000 32 755 6 
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GENEL BÜTÇE 

Hükümet teklifi 
Komisyonda eklenen 

f/o 5 kesintiden muaf olan kuruluşlar : 
Milli Savunma Bakanlığı 
Genel bütçeli kuruluşların yatırım ödenekleri 
Katma bütçe yatırımlarına tekabül eden Hazhıe yardımı 

Komisyondaki ilaveden sonraki meblağ 
ı% 5 kesintiden muaf olan kuruluşlann toplamı 

Kesintiye tabi tutulacak miktar 

Genel bütçe kesintisiz 
% 5 kesintiler toplamı 

Kesintiden sonraki miktar 

Hükümet teklifi 
Net artış 
(B) Gelir bütçesi 
tç istikraz 

Genel bütçe kesintili 

385 833 
+ 23 596 

409 430 

64 763 626 000 
53 482 852 000 

+ 48 757 552 000 

167 004 030 000 

409 430 
— 167 004 

242 426 

409 430 
12 12 

397 309 

385 833 
11 475 

372 309 
+ 25 000 

397 309 



KATMA BÜTÇELER 

Hükümet teklifi 
Komisyonda eklenen 

Komisyondaki ilaveden sonraki meblağ 
% 5 kesintiden muaf olan miktar 

Kesintiye tabi tutulacak miktar 

Katma bütçe kesintisiz 
% 5 kesintiler toplamı 

Kesintiden sonraki miktar 

KONSOLİDE BÜTÇE 

Genel Bütçe 
Katma bütçe 

Toplara 
Hazine yardımı 

24 — 

77 
+ 2 

80 

80 500 667 000 
- 48 757 552 000 

31 743 145 000 

80 
— 1 

78 

397 309 338 950 
+ 78 913 511 250 

476 222 850 200 
— 69 347 000 800 

406 875 849 400 



Topla*.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 844 

1979 Yık Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (1 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-353/10311 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 30 . 11 . 1978 tarihinde 
nunu tasarısı» ve gerekçesi ile cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 





MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planma uygun olarak hazırlanmış bulunan 1979 Yılı Programının hedefleri, ilkeleri, politika 

lunduğu koşullar ile dış dünyadaki gelişmeler gözönünde bulundurularak saptanmıştır. 

1979 Yılı Programı öncelikle ekonomik istikrarın sağlanmasına ağırlık vermektedir. Yatırım, maliye, para - kredi, fiyat ve dış 
amacı gerçekleştirecek biçimde düzenlenmiştir. 

1979 Yılı için öngörülen kaynaklar - harcamalar dengesi 1978 yılı ile karşılaştırmalı olarak 1978 yılı fiyatları ile ekte verilmişti 

1979 yılında Gayri Safi Milli Hâsılanın ı% 6,7 artırılması hedef alınmıştır. Dış tasarruflarda % 15,4 artış beklenmektedir. Buna 
olacaktır. 

1979 yılında kamu tüketiminin % 4,0 kamu yatırımlarının ise % 27,6 artırılması hedef alınmıştır. Bu hedefler gerçekleştiğinde ö 
n m artışı ise % 10,4 olacaktır. 
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KAYNAKLAR VE HARCAMALAR 

•1STB Fiyatlarda 
(Milyar TL.) 

197* 1979 Yüzde Adaşlar 

1. ÖSMH 1 m,O 1 275,1 6,7 

2. Dış Kaynak 32,5 37,5 15,4 

3. Toplam Kaynaklar 1 227,5 1 312,6 6,9 

4. Sabit Sermaye Yatırımları 245,3 291,3 18,8 

•— Kamu 124,8 160,8 28,8 

— Özel 1203 130,5 8,3 

5. Stok Değişmesi 3,1 5,2 67,7 

— Kamu 4,5 4,2 — 6,7 

— Özel —1,4 1,0 — 

6. Toplam Yatırımlar 248,4 296,5 19,4 

— Kamu 129,3 165,0 27,6 

— Özel 119,1 131,5 10,4 

7. Toplam Tüketim 979,1 1 016,1' 3,8 

— Kamu 162,0 168,5 4,0 

— Özel 817,1 847,6 3,7 



GELİR BÜTÇESİ GEREKÇ 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesini : 1 Madde : 9 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 Bütçe yılında Gelir Vergisi tahsilatının 108 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçmiş yıl 

milli gelir büyüklükleri; vergi gelirlerinin artırılması konusunda alınan sağlıklı yönetim önlemleri, yaygın ve sürekli denetim 
ve vergi yargısının süratlenmesi sonucu Gelir Vergisi tahsilatının 1979 yılında, 1978'e göre % 43,8 oranında bir artışla 156 mi 
edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

14 200.0 
20 100.0 
30 000.0 
43 200.0 
63 365.0 
93 250.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre de] 

Miktar 

16 071.0 
22 431.9 
33 626.5 
46 588.7 
68 924.4 

108 800.0 (*) 

Fark 

+ 4 407.7 
+ 6 360.9 
+ 11 194.6 
+ 12 962.2 
+ 22 335.7 
+ 39 875.6 

M E 

ğişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

• % 

37,8 
39,6 
49,9 
38,5 
47,9 
57,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O» 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekonomik kalkınmaya eşgüdümlü olarak iş hacminde meydana gelen büyüme, kurumlaşmanın artması ve etkin denetim -

rak Kurumlar Vergisinde 1979 yılında 1978'e göre % 29,6'lık bir artışla, 14 milyar 900 milyon liralık gelir elde edileceği hesap 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

2 490.0 
3 850.0 
5 250.0 
7 200.0 
8 080.0 

11 500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

3 082.8 
3 818.8 
5 247.2 
6 341.2 
8 117.3 

11 50C.0 (*) 

Fark 

+ 
•f 
+ 
4-
+ 
+ 

993.2 
736.0 

1 428.4 
1 094.0 
1 776.1 
3 382.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

47,5 
23,9 
37,4 
20,8 
28,0 
41,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gfcliroı* Çeşidi : GAYRİMENKUL KIYMET A RTIŞI VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : fl| 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 Bütçe yılında Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi tahsilatının 1 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenm 
1977 yılında verilen yeni beyannamelerle gayrimenküUerin beyan edilen değerleri yükseltilmiştir. G.K.A- Vergisinin mat 

kulun rayiç bedeli ile Emlâk Vergisi beyannamelerinde gösterilen vergi değeri arasındaki farktır. Fiyat artışın verginin m 
satışlarının nispi olarak azalması nedeniyle, 1979 yılında önceki yıla göre % 14,3lük bir artışla 1 milyar 60 ) milyon lira g 

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 Fark Oran % 

1973 
1974 
1975 
1975 
1977 
1978 

350.0 
390.0 
350.0 
500.0 
700.0 

1 300.0 

328.0 
357.9 
492.7 
702.3 

1 302.6 
1 400.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

57.4 
29.9 

134.8 
209.6 
600.3 
97.4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

21,2 
9,1 

37J 
42,5 
85,5 

7,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MALÎ DENGE VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Mali Denge Vergisinin kapsamına giren konu ve olaylarla, 1979 Bütçe yılında Gelir, Kurumlar, Veraset ve İntikal vergileri 

beklenen gelişmelere eşgüdümlü olarak, bu vergideki tahsilatın 1978 yılına göre, % 38,5'lik bir artışla 16 milyar 140 milyon li 

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 Fark Oran % 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1 536.3 
2 600.0 
3 500.0 
5 000.0 
8 060.0 

11 150.0 

1 989.1 
2 792.7 
4 149.6 
5 656.0 
8 575.6 

11 650.0 (*) 

+ 
• + 

4-
+ 
+ 
+ 

1 445.0 
803.6 

1 356.9 
1 506.4 
2 919.6 
2 874.4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

265,6 
40,4 
48,6 
36,3 
51,6 
33,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— id — 

Geftin Çeşidi : EMLÂK VERGİSİ 

Kesim : I Madde ; O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 Bütçe yılı ikinci beş yıllık genel beyan döneminin üçüncü yılıdır. Bu nedenle, 1977 yılında beyan edilen değerlerde bü 

lında tamamlanacak yeni inşaatlarla, gayrimenkullerin devir ve temliki nedeniyle alınacak yeni beyannameler ve kayıt dışı ka 
öngörülen artışın kaynağını oluşturmaktadır. 

Emlâk Vergisinden 1979 yılında 1978 yılı tahsilâtına göre % 11,1'lik bir artışla, 1 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe -
Tahmini 

325.0 
350.0 
450.0 
600.0 

1 400.0 
1 200.0 

Miktar 

252.8 
280.6 
344.1 
346.7 
835.4 
900.0 (*) 

Fark 

+ 6.5 
+ 27.8 
+ 63.5 
+ 2.6 
.+ 488.7 
+ 64.6 

Oran % 

+ 2,6 
+ 11,0 
+ 22,6 
+ 0,7 
+ 140,9 
+ 7,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İç üretim ve bedelsiz ithalat yoluyla getirilecek motorlu kara taşıtlarının miktarı ve tahsilatı artırıcı önlemler gözönünde tutular 

yılı tahsilat tahminine göre % 28,7'lik bir artışla 500 m ilyon lira olacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe -
Tahmini 

125,0 
350,0 
350;0 
350,0 
500,0 
450,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

127,3 
187,5 
193,8 
245,6 
326,3 
420,0 (*) '' 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

M E 

göre değişme 

15,4 
60,2 

6,3 
51,8 
80,7 
93,7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

13,8 
47,3 

3,4 
26,7 
32,8 
28,7 

{*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Madd© ı. & 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1977 ytködat verilen yeni Emiak Yedisi beyannameleri ile. emlak değerlerinin yükseltilmesi, rayiç bedel uygulamaları, Veras 

etkilerini 1979 yılında da devam ettirecektir. 1979 yılı içinde bu vergide % 41,2'lik bir artış sağlanarak, 1 milyar 200 milyon M 
tir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.> 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Butça 
Tahmini 

175,0 
240*0 
3-30,0 
520,0 
800,0 
950i) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bk önceki yıla 

Miktar 

189,8 
258,8 
337,6 
468,6 
656,7 
850,0 f*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

göre değişme 

38,9 
69,0 
78,8 

131,0 
188,1: 
193,3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

25,8 
36,3 
30,4 
38,8 
40,1 
2^4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye gom gfi$i«k tahmin* 
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Gdkkı Çeşidi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADOELERDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİS 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
İstilısal Vergisinin konusuna giren madde ve mallan üreten sektörlerdeki gelişme, mevcut tesislerdeki kapasite kullanımları, 

tesislerin üretime katkıları, ve Hükümetçe alınmış olan imalât sektöründeki darboğazların açılmasına yönelik ekonomik önlemler 
ahnarak bu kaynaktan 24 milyar 500 milyon lira tutarında gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. Beklenen artış oranı önceki yıla g 

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 Fark Oran % 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

5 303,0 
6 200,0 
7 500,0 

10 000$ 
15 700,0 
16 500,0 

4 424,6 
5 150,8 
7 344,3 . 

10 614,3 
13 048,8 
18 1500 (•) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

249,7 
1 150,2 
1 769,5 
3 270,0 
2 434,5-
5 101,2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

6,0 
26,0 
31,7 
44İ.5 
22,9-
39,1 
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Gelirim Çe^di : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre, 1 

I milyar 350 milyon lira tutarında istihsal vergisi elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
19"?6 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 400,0 
1 200,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki 

Miktar 

1 416,2 
1 303,5 
2 294,5 
1 179,2 
1 194,7 
1 150,0 (*) 

+ 
— 

+ 
— 
+ 
— 

M E 

yıla göre değişme 

Fark 

35,1 
112,7 
991,0 

1 115,3 
15,5 
44,7 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

-

% 

2,5 
7,9 

76,0 
48,6 

1,3 
3,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.* 
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GeKrîıı Çeşidî : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Tekel Genel Müdürlüğünden alınan tekel maddeleri üretim ve son fiyat artışlarına dayanılarak yapılan tahminlerine göre 1979 y 

yar lira olacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yd 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

•3 150,0 
4 )00,0 
5 825,0 

. 8 800,0 
12 500,0 

.;• 13 000,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

Miktar 

3 517,1 
2 708,5 
6 796,5 
9 082,8 
7 250,1 

15 000,0 (*) . . . 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 

+ 

Fark 

1 534,6 
803,6 

4 083,0 
2 286,3 
1 832,7 
7 749,9 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

• % 

77,4 
23,0 

150,9 
33,6 
20,2 

106,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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G*irin Çdtfft : İŞLETME VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu verginıa kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanındaki genişleme ve artırılan vergi denet 

yılında 2 milyar 900 milyon liralık gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. Bu rakam, 1978 gerçekleşme tahminine göre, % 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 
1 200,0 
1 500,0 
1 850/) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki 

Miktar 

553,9 + 
658,2 + 
854,1 + 

1 104,1 4-
1 565,0 + 
2 150,0 (*) + 

M E 

yıla göre değişme 

Fark 

10^,0 
104,3 
195,9 
250,0 
460.9 
585,0 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

22,6 
18,8 
29,8 
29,3 
41,7 
37,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmhu 
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Gefidn ÇeşSdi : ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye Şelker Fabrikaları AŞ'nîin 1979 yjlı üretim tahminleri ile aynı yılla ilgili şeker tüketim tahminleri gözönünde tutulma 

istihlak Vergisi hâsılatı 950 milyon lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

700,0 
800,0 
860,0 

; 900,0 
1 100,0 
1 100,0 

Miktar 

728,9. 
671,9 
644,1 
738,8 
725,3. 
825,0 (*) 

+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 

Fark 

92,7 
57,0 
27,8 
94J 
13,5 
99,7 

Oran % 

+ 14,6 
— 7,8 
— 4,1 
+ 14,7 
— 1,8 
+ 13,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞİT ALIM VERGİSİ 

Kesikn : 4 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
iç üretim, bedelsiz ithal yoluyla yurda getirilecek motorlu kara taşıt sayısı ve el değiştirmelerin son yıllardaki gelişim 

gerçekleşme tahminlerine göre % 20 oranında bir artış sağlanarak 1 milyar 800 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

527,0 
820,0 

1 000,0 
1 400,0 
2 300,0 
2 000,0 

G 

Bir 

Miktar 

611,9 
805,2 
983,4 

1 485,0 
1 600,1 
1 500,0 (*) 

E R Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

Fark 

+ 180,2 
+ 193,3 
+' 178,2 
+' 501,6 
+ 115,1 
— 100,1 

Oran % 

+ 41,7 
+ 31,6 
+ 22,1 
+ ' 51,0 
+ 7,7 
— 6,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşMî : EMLAK ALIM VERGİSİ 

Kesim : S Madde i O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1977 yılındaki % 78 nispetindeki tahsilat artışını 1978 ve 1979 yılında beklemek mümkün değildir. 1977 yılı genel beyanları ile 

1979 yılında yapılacak alım satımlarda Emlak Alım Vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmasına karşın, emlak el değiştirmeleri 
etkilemektedir. 

Bu nedenle, bu vergiden 1979 yılında 1978 yılı tahsilat tahminine göre, % 8,9'luk bir artışla 4 milyar 900 milyon lira gelir s 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

1 100,0 
1 625,0 
1 725,0 

.2 480,Q 
4 600,0 
6 500,0 

G E R ı Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1 164,4 + 
1 357,3 + 
1 798,4 +1 

2 441,7 .+1 
4 347,1 + ' 
4 500,0 <*)' + ' 

Fark 

284,8 
(192,9 
441,1 
6433 

1 905,4 
152,9 

Oran 

+ 
+' 
+' 
+ 

• + ' 

4~ 

'% 

32,4 
16,6 
32,5 
35,8 
78,0 

3,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.) 
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Oikin Çeşidi : KALD&ULAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : & 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Bu kaynaktaki mevcut artık miktarına göre 1979 bütçe yılında 10 milyon lira gelir sağlanabileceği tahmin edilmiştir, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

10,0 ' 
10,0 
10,0 
20,0 
15,0 
10,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

42,5 
3-4,5 
18,0 
14,2 
13,9 
10,0 (*) 

— 
— 
-H 
—< 

-—. 
— 

Fark 

4,1 
8,0 

16,5 
3,8 
0,3 
3,9 

Oran 

, 
— 
+' 
—. 
— 
— 

<% 

8,8 
18,8 
47,8 
21,1 
2,1 

28,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşfidi : »ANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

KeSinı : 1 Madde i 0 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Geçmiş yıllar tahsilat gelişimi ve vergiye konu banka işlemlerinde 1979 yılında meydana gelecek gelişmeler gözönünde tu 

lirdeki artış oranının % 39,4 ve 1979 Bütçe tahmininin 16 milyar 450 milyon lira olacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MHyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

2 500,0 
3 100,0 
4 750,0 
5 900,0 
8 200,0 

11 000,0 

2 485,1 
3 416,0 
4 569,8 
6 257,0 
8 491,4 

11 800,0 (*) 

+1 
+! 
+! 
+' 
-H 
+! 

509,3 
930,9 

1 153,8 
1 687,2 
2 234,4 
3 308,6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

25,8 
37,4 
33,8 
36,9 
35,7 
39,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



22 

Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Bu verginin gelişimi ve çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler gözönünde tutulmak suretiyle, bu kaynaktan 1979 

lanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

200,0 
300,0 
350,0 
400,0 
400,0 
450,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

217,0 
240,1 
386,4 
342,5 
402,2 
450,0 (*) 

.—. 

+' 
+; 

— 
•+; 

+' 

E K L E 

yıla 

Fark 

göre ( 

11,7 
23,1' 

146,3 
43,9 
'59,7 
47,8 

Ş M E 

değişme 

Oran 

— 

+! 

+! 

— 
+' 
+ 

• % 

5,r 
10,6 
60,9 
11,4 
17,4 
11,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
PTT Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 1979 bütçe yılında PTT hizmetleri vergisinden elde edilecek gelirin; 1978 t 

da bir artış göstererek 700 milyon liraya ulaşacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

230,0 
200,0 
300,0 
300,0 
375,0 
460,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

173,2 
162,6 
257,2 
260,0 
167,6 
530,0 (*) 

önceki yıla 

+<: 

— 
+' 
+ 
— 
+! 

Fark 

M E 

göre değişme 

27,5 
10,6 
94,6 

2,8 
92,4 

362,4 

Oran 

+ 
— 
+' 
+1 
— 
.+: 

% 

18,9 
6,r 

58,2 

ı,r 
35,5 

216,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 24 — 

Gelirin Çeşidi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Verginin kapsamı, tarifesi, imar affı, vergi denetimi ve uygulamadaki vergi kaybına neden olan boşlukları giderici yöne 
Ijesaplara göre bu vergiden 1979 yılında önceki yıl tahsilat tahminine göre % 31,2'lik bir artışla 420 milyon lira hâsılat sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

100,0 
145,0 
125,0 
300,0 
325,0 
350,0 

Miktar 

114,9 
120,9 
184,4 
248,6 
227,4 
350,0 (*) 

Fark 

+•: 
+ 
+; 
•f 
— 
+ 

33,0 
6,1 

63,5 
64,2 
21.2 
92,6 

Oran < 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

7o 

40,3 
5,2 

52,5 
34,8 
8,5 

40,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 25 — 

Gelirin Çeşidi : SPOR-TOjTO VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu vergiden 1979 mali yılında 5 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe — 
Tahmini 

50,0 
35.0 
30,0 
30,0 
20,0 
4,0 

Miktar 

32,2 
27,8 
22,5 

0,7 
6,8 
6,0 (*) 

Fark 

— 
— 
— 
— 
+. 

-— 

3,1 
4,4 
5,3 

21,8 
6,1 
0,8 

Oran 

— 
— 
— 
— 
+ 

— 

% 

8,8 
13,7 
19,1 
96,9 

871,4 
11,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



26 — 

GeMrin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ. 

Kesim : 6 Madflte : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekonomideki gelişmeler sonunda hızla artan işlemlere paralel olarak bu verginin hâsılatı da önemli ölçüde artmaktadı 

önlemlerle vergi kaybına sebep olan pul yapıştırarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; verginin beyan üzerinden 
rümıştır., Bu önlemin etkisi 1979 yılında dlalha geniş bir şekilde görülecektir. Bu faktörler ve Damga Vergisine konu işle 
tutularak, 1979 yılı bütçe tahmini 10 milyar 200 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Bir önceki yıl tahsilat tahminine göre 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 068,9 
2 520,7 
3 524,7 
5 112,1 
6 623,6 
7 900,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

516,4 
451,8 

1 004,0 
1 587,4 
1 511,5 
1 276,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

33,3 
21,8 
39,8 
45,0 
29,6 
19,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Bütçe 
Yıl Tahmini 

1973 1 750.0 
1974 2 650,0 
1975 3 150,0 
1976 4 300,0 
1977 6 700,0 
1978 9 500,0 



— 27 — 

G«lMn Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Daha önceki yıllardaki taşınmazların el değiştirmeleri ve emlak değerlerinde 1978 yılında gözlenen kıymet artışları dikk 

yılında 1978 yılı tahsilatına göre, % 33,3'lük bir artışla 400 milyon İra hâsılat elde edileceği tahmin edilmektedir^ 

TAHMİNE ESAS BlLGlLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

105,0 
150,0 
150.0 
150,0 
220,0 
400.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

94,7 
95,9 

129,3 
188,9 
255,6 
300,0 (*) 

Fark 

+ 14,6 
+ 1,2 
+ 33,4 
+ 59,6 
+ 66,7 

• + • 44,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% ' 

18,2 
1,3 

34,8 
46,1 
35,3 
17,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



28 — 

Gelirin Çeşidi : MAHKEME HARÇLARI 

K&fet : 7 Madde ; 2 

TAHMİN GEREKÇESİ Î 
Geçmiş yıllardaki artış oranlan gözöttünde tutuk rai 1979 Bütçe yılunda 525 milyon lira tahsilat sağlanacağı hesaplan 

tahminine göre, % 31,2 oranında bir artışı ifade eteıefetelr. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%«m TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yâ 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

215,0 
230,0 
200,0 
250,0 
310,0 
400,0 

Miktar 

164,7 
172,7 
224,7 
275,9 
343,0 
400,0 (*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+1 

9,5 
8,0 

52,0 
51,2 
67,1 
57,0 

Oran % 

+ 6,1 
+ 4,8 
+ 30,1 
+ 22,8 
+ 24,3 
+ 16,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye g&m geçici tahmm 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ ; 
Türkiye'deki noter sayısı ve iş hacmi ekonomideki gelişmeye paralel olarak artmaktadır Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişim 

nazara almıarak 1979 Bütçe yılında, bu kaynaktan 380 milyon liragelir ekte edileceği tahmin edîlaaıelktedlki 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1973 İlOyO 
1974 I5m 
1975 Î6ö,0 
1976 200,0 
1977 300,0 
1978 326,0 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

12İJ0 
150,9 
194,9 
264,4 
322,5 
34&& (*•> 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

29,1 
29^ 
44,0 
6^5 
5*4 
17,5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

31,7 
24,7 
29U 
35,6 
22,0 
5,4 



— 30 — 

Gelirin Çelikli : PASAPORT VE KANÇILARYA HARÇLARI 

Kestfm : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönünde bulundurularak, 1979 Bütçe yılında bu kaynaktan 550 milyon lira tahsilat s 

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 Fark Oran % 

29,2 + 17,2 
42,8 + 21,5 
24,2 + 10,0 

113,8 + 42,8 
66,2 + 17,4 

5,6 — 1,2 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

350,0 
300,0 
250,0 
300,0 
380,0 
580,0 

198,6 
241,4 
265,6 
379,4 
445,6 
440,0 (*)' 

+: 
+ 
+! 
+! 
+ 
—. 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Taşıt parkı ve şoför ehliyeti alanların sayısındaki artış ile geçmiş yıllar tahsilatları gözönüne alınarak, 1979 yılı tahsilatı % 42, 

rak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

40.0 
60,0 
60,0 
70,0 

100,0 
120,0 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

46,4 
50,6 
70,2 
87,3 
77,0 
70,0 (*) 

E K L E 

önceki yıla göre ı 

+ 
+ 
+i 
+! 
— 
—• 

Fark 

14,3 
4,2 

19,6 
17,1 
10,3 
7,0 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
+; 

+ 
+'• 

— 
— 

% 

44,5 
9,0 

38,7 
24,3' 
13,4 
9,1' 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşkii : DİĞER HARÇLAR 

Kesim i 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan. 1979 Bütçe yılında, 1978 yılı tahsilat tahminine göre, 70 milyon lira fazlasıyla 370 milyon lira gelir elde 

larla ilgili tahmin bir önceki yıl, tahsilat tahminine göre, % 23,3 oramnda bir artışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

150,0 
210,0 
180,0 
180,0 
200,0 
260,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla 

Miktar 

126,8 +i 
142,8 +' 
146,5 +' 
178,7 +! 

208,1 + 
300,0 (*)' + 

Fark 

Ş M E 

göre değişme 

7,4 
16,0 
3,7 

32,2 
29,4 
91,9 

Oran 

+ 
+ 
•+' 

+ 
+: 
+ 

% 

6,2 
12,6 
2,6 

22,0 
16,4 
44,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 33 — 

GelMn Çe^dS : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesîm : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1978 yılı içinde yapılan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içindeki ver 

lundurularak bu kaynaktan 1979 yılı içinde 1978 yılına göre % 11,5 artışla 7 milyar 250 milyon lira hâsılat elde edileceği tahmin 

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 Fark Oran % 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

2 400,0 
3 972,9 
4 750,0 
6 250,0 
7 900,0 
7 760,0 

2 770,9 
3 756,9 
4 927,1 
6 249,9 
6 118,2 
6 500,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

485,5 
986,0 

1 170,2 
1 322,8 
131,7 
381,8 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

21,2 
35,6 
31,1 
26,8 
2,1 
6,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu gelir kaynağından 1979 yılında 800 milyon lira gel 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

240,0 
380.0 
500,0 
55CI.O 
600,0 
780,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

306,8 f 
329,0 + 
758,2 -f 
502,6 — 
737,2 -+ 
780,0 (*) t 

E K 

yıla 

Fark 

L E 5 M E 

göre değişme 

84,6 
22,2 

429,2 
255,6 
234,6 
42,8 

Oran 

+ 

^ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

38,1 
7,2 

130,4 
33,7 
46,7 

5,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşMH : TEK VE MAKTU VERGİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen ve ticari mahiyette bulunmayan ve 

rük Vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve nispetlere bağlı kalmaksızın ve bu nispet ve hadleri geçmemek şartıyla tek v 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resimlere karşılık olmak üzere bu verginin tarifesi maddeler itibariyle Bakanlar 
7/13727 sayılı Kararnamesiyle veniden tespit edilmiş bulunmaktadır. Yeni tarifeye ve bu konuda getirilen yeni düzenlemelere gör 
lira tahsilat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 
50,0 

250,0 
200,0 
100,0 
190„C» 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

Miktar 

80,5 
214,6 + 
126,1 — 
80,4 — 

146,9 -f-
95,0 (*) — 

Fark 

80,5 
134.1 
38,5 
45,7 
66,5 
51,9 

s M E 

değişme 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
— 

% 

— 
166,6 
41,2 
36,2 
82,7 
35,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 36 — 

Gelirin Çe#fli : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Keshn : 2 Madde : l 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1978 yılı içinde yapılmış bulunan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyo 

de bulundurularak bu kaynaktan 1979 yılı içinde, 1978 yılma nazaran % 23,6'lık bir artışla 11 milyar lira hâsılat elde edile 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

2 574,0 
4 500,0 
5 200,0 
7 350,0 
9 250,0 

11 700,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 976,1 
4 362,8 
5 548,0 
9 Cf69,5 
9 591,1 
8 900,0 

+ 
+ 
•+ 

+ 
+ 
— 

Fark 

564,7 
1 386,7 
1 185,2 
3 521,5 

J 2 1 , 6 

691,1 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

23,4 
46,6 
27,2 
63,5 
5,7 
7,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 — 

Gelirin Çeşîdi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak 1979 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak i 

olarak hesaplanmıştır. Bu gelir kaleminde 1978 yılı tahsilat tahminine göre, % 19,1 oranında bir artışa ulaşılacağını göstermek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

2 700,0 
4 000,0 
5 000,0 
5 500,0 
6 300,0 
5 800,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark 

3 083,5 -f ' 566,7 
3 015,9 — 67,6 
4 275,4 + 1 259,5 
4 298,4 4- 23,0 
5 895,4 + 1 597,0 
5 850,0 (*) — 45,4 

Oran % 

+ 22,5 
— 2,2 
+ 41,8 
+ 0,5 
+ 37,1 
— 0,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 38 — 

Gelirin ÇeşlîdS : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN tTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1978 yılı içinde yapılan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içindeki v 

tahsilat önlemleri gözönünde bulundurularak 1979 yılı içinde 1978 yılma göre, % 14,3'lük bir artışla 10 milyar 860 milyon lira 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

t 580,0 
l 800,0 
1 900,0 
3 300,0 
5 300,0 

11 900,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1 625,0 
1 998,9 
2 780,1 
4 266,9 
5 281,6 
9 500,0 (*) 

f 
4-

-L 

+ 
+ 

1 . 

Fark 

275,1 
373,9 
781,2 

1 486,8 
1 014,7 
4 218,4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

20,4 
23,0 
39,1 
53,5 
23,8 
79,9 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çegirii : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK DAMCA RESMİ 

Kesim Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak 1979 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak Da 

olarak hesaplanmıştır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 
1 200,0 
1 250,0 
l 150,0 
1 900,0 
3 596,2 

— 

1 
2 
4 

Miktar 

.— 
501,0 
724,3 
010,5 
499,2 
800,0 (*) 

+ 
-\-
+ 
+ 
+ 

Fark 

1 
2 

— 
501,0 
223,3 
286,2 
488,7 
300,8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
4-

% 

—. 
— 

44,6 
39,5 

147,3 
92,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 40 -

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RDTTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 yılı ithalat programı ve rıhtım resminin yıllara göre gelişimi dikkate alınarak 1979 yılında bu kaynaJktan 475 mil 

miştir^ 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

90,0 
160,0 
100,0 
250,0 
200,0 
360,0 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

162,9 
80,2 

301,2 
757,4 
266,1 
425,0 (*) 

E K L E Ş 

önceki yıla 

+ 
— 
+ 
+: 
— 
+ 

Fark 

M E 

göre değişme 

72,8 
82,7 

221,0 
456,2 
491,5 
158,9 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

% 

80,8 
50,8 

275,6 
151,5 
64,9 
59,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMÎ 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımdan alınan bilgilere göre 1979 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak rıhtım 

rnün edilmiştir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 
140,0 
250,0 

400,0 
700,0 
820,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark 

— 
235,3 + 235,3 
466,6 + 231,3 
213,5 — 253,1 
783,0 + 569,5 
820,0 (*) + 37,0 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 

% 

— 
98,3 
54,2 

266,7 
4,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 42 — 

Gelmıı Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1978 Bütçe yılı içinde yeniden uygulamaya konulan bu vergiden 1979 bütçe yılında yapılacak olan seyahat harcama 

hâsılat beklenmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

475,0 
10,0 
— 
— 
— 

1 000,0 

Miktar 

608,3 
77,2 
0,5 
1,3 
0,7 

1 000,0 

+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 

Fark 

200,6 
531,1 

76,7 
0,8 
0,6 

999,3 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 

--
% 

49,2 
87,3 
99,3 

160,0 
46,1 

100,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 43 — 

Gelirin Çeşidi : RESMİ BASIMEVLERt, OKULLAR VE DİĞER KURUMLAR HASILATI 4 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
îlgüli kuruluşlaKİan alınan bilgilere göre bu kaynaktan 1979 yüında 6 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmektedir, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

.1978 

Bütçe -
Tahmini 

8,0 
8,0 
8,0 

10,0 
-12,0 
-10,0 

Miktar 

6,7 
8,2 
3,9 
3,4 
4,6 
5,0 

Fark 

— 

+ 
— 
— 
+ 
+ 

1,2 
1,5 
4,3 
0,5 
1,2 
0,4 

Oran % 

— 15,2 
+ 22,4 
— 52,4 
— 12,8 
+ 35,3 
+ 8,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 44 — 

Gelirin ÇeşMi : TEKEL İDARESİ SAFİ HÂSILATI . 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Tekel Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1979 bütçe yılında bu kalemden herhangi bir gelir beklenmemektedir. 

için 1 000 liralık bir gelir tahmini konulmuştur. 
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 Fark Oran % 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 - (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

GeMn Çeşitti : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Milli Reasürans T. A. Ş.'den alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1979 yılında 9 milyon İra gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

3,0 
6.0 
8,2 
8,0 

12,5 
15,0 

Miktar 

10,2 
7,6 
7.9 
8,0 
8,4 
9,0 

Fark 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

4,8 
2,6 
0,3 
0,1 
0,4 
0,6 

Oran % 

+ 88,9 
— 25,5 
+ 3,9 
+ 1,3 
+ 5,0 
+ 7,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gtelirîn ÇeşidS : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ ; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1979 yılı Bütçe t 

tür, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

2,0 
10,0 
15,0 
25,0 
14,0 
15,0 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

7,3 
15,7 
9,6 

11,5 
6,0 
6,0 <*) 

E K 

önceki yıla 

-H 
+! 
— 
+ 
— 

Fark 

L h Ş 

göre de 

5,0 
8,4 
6,1 
1,9 
5,5 
— 

M E 

ğişme 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
— 

% 

217,4 
115,1 
38,8 
19,8 
47,8 

— • 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 — 

GdlMıı Çeşüdi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madidfe : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Yerli ham petrol üretimi ve işletilen madenlerden ayın olarak alınan devlet hissesinin satış fiyatı gözönünde bulundurularak 19 
olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

65,0 
70,8 

250,0 
300,0 
356,0 
350,0 

Miktar 

94,4 
249,5 
276,5 
227,0 
346,4 
700,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

28,7 
155,1 
27,0 
49,5 

119,4 
353,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

43,7 
164,3 
10,8 
17,9 
52,6 

102,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 48 — 

Gelirlin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji Ve Tabii Kaynaikl'ar Bakanlığından alman bilgiye göre bu kaynaktan 700 milyon lira gelir elde edileceği tahmin e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

45,0 
46,0 

110,0 
275,0 
175,0 
400,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

41,4 +' 
85,2 + 

151,1 + 
226,6 + 
275,3 + 
300,0 (*) + 

E K 

yıla 

Fark 

L E Ş M E 

göre değişme 

5,3 
43,8 
65,9 
75,5 
48,7 
24,7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

14,7 
105,8 
77,3 
50,0 
21,5 
9,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



4 9 • • -

Oelirün Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Kızılay Genel Başkanlığından alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1979 yılında 1 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

1,5 
6,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1,0 — 
0,08 — 
0,03 — 
0,05 + 
0,03 — 
1,0 (*) + 

Fark 

0,4 
0,92 
0,05 
0,02 
0,02 
0,97 

Oran 

— 
— 
— 
+ 
— 

% 

28,6 
92,0 
62,5 
66,7 
40,0 

— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN ALİN 

Kesim : 3 Madde : 1 

JTAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1979 yılında 100 bin lira 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 Fark Oran % 

1973 0,1 
1974 0,1 
1975 0,05 
1976 0,1 
1977 0,1 
1978 0,1 

0,1 — — 
0,1 — — 
0,05 —- 0,05 — 50,0 
0,1 + 0,05 + 100,0 
0,1 — — 
0,1 (*) — — 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 51 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 yılında bu kaynaktan 100 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

0,100 
0,050 
0,050 
0,100 
0,100 
0,100 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar Fark 

0,028 + 
0,037 + 
0,052 + 
0,062 + 
0,086 + 
0,100 (*) + 

M E 

göre değişme 

0,009 
0,009 
0,015 
0,010 
0,024 
0,014 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

47,4 
32,1 
40,5 
19,2 
38,7 
16,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

GteKrfn Çeşidi : PANSİYONLU OKUL ÜCRETLERİ KARŞILIĞI 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1979 yılında 40 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

10,5 
13,0 
21,0 
20,0 
24,0 
30,0 

G 

Bir 

Miktar 

12,3 
14,6 
20,3 
26,7 
28,2 
30,8 (*) 

E R Ç E K 

önceki yıla 

Fark 

— 
_r 
+ 
-}-
-f 
+ 

L E 

göre ı 

o.r 
2,3 
5,7 
6,4 
1,5 
2,6 

§ i 

değ 

M E 

isme 

Oran 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

'A 

0,8 
18,7 
39,0 
31,5 

5,6 
9,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

Gelirin Çeşidi : TC MERKEZ BANKASI KANUNUNUN 60 NCI MADDESİYLE SAĞLANAN GELİR 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
14 . 1 . 1970 gün ve i211 sayılı TC Merkez Bankası Kanununun 60 ncı maddesine göre net kârdan vergiler ödendikten ihtiya 

sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1979 bütçe yılında bu kalemden l milyar 645 milyon lira gelir sağlanacağı hesapla 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 
690,0 
540,0 

1 600,0 
1 525,0 

600,0 

1 
1 
1 
1 

Miktar 

— 
690,5 
103,9 
187,9 
438,1 
584,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

-
690,5 

413,4 
84,0 

250,2 
145,9 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 

• % 

— 
— 

59,9 
7,6 

21,1 
ıc.ı 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



54 — 

Gelirin ÇeşMi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 

Kesim : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1979 yılında 150 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Madde : 1 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

15,0 
20,0 
10,0 

1 315,0 
40,0 
65,0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar Fark 

12,0 + 
9,3 — 

11,5 + 
27,1 + 
80,3 + 

110,0 (*) + ; 

L E 

göre ( 

1,7 
2,7 
2,2 

15,6 
53,2 
29,7 

Ş M 

değişi 

E 

ne 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

• c / < 

16,5 
22,5 
23,6 

135,6 
196,3 
37,0 

• (*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



.... 5S .._ 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu Kaynaktan 1979 yılında 190 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

30,0 
50,0 
55,0 

276,7 
125,0 
125,0 

G 

Bir 

Miktar 

43,6 
57,6 
66,4 
80,9 

118,8 
150,0 (*) 

E R Ç E K L E Ş 

önceki yıla 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

M E 

göre değişme 

5,2 
14,0 

8,8 
14,5 
37,9 
31,2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

13,5 
32,1 
15,3 
21,8 
46,8 
26,3 

(•') 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim :2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 Yılında bu kaynaktan 60 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

30,0 
30,0 
25,0 

100,0 
100,0 
100,0 

G 

Bir 

Miktar 

26,9 
29,0 
26,6 
50,3 
55,8 
60,0 <*) 

E R Ç E K L E 

önceki yıla 

Fark 

— 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

göre ı 

2,3 
2,1 
2,4 

23,7 
5,5 
4,2 

s M E 

değişme 

Oran 

— 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

'% 

7,9 
7,8 
8,3 

89,1 
10,9 
7,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 
k 

Geirîn Çe$m : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 yılında bu kaynaktan 60 milyon lira hâsılat beklfenmeklteidir. 

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 Fark Oran % 

1973 40,0 34,1 + 
1974- 140,0 37,0 + 
1975 40,0 45,2 + 
1976 260,0 51,1 + 
1977 100,0 49,2 — 
1978 75,0 50,0 (*) + 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

6,8 
2,9 
8,2 
5,9 
1,9 
0,8 

-H 
+ 
+ 
+ 
— 

+ 

24,9 
8,5 

22,2 
13,0 
3,7 
1,6 

/ 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kedim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin geçmiş yıllardaki faaliyet sonuçlan ile 1977 yılındaki durumları nazara alınmak suretiyle 
da bu kaynaktan 1 milyar 450 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973' 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

924,0 
1 300,0 
1 500,0 
1 500,0 
l1 960,0 
2 158,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre ı 

Miktar 

. — • — ı 

— 
2 918,5 + 

760,1 — 
1 402,9 + 
1 250,0 (*) — 

Fark 

1 160,3 
— 

2 918,5 
2 158,4 

642,8 
152,9 

Ş M E 

değişme 

I 

—. 

— 

+ 
— 

Oran 
• % 

100,0 
— 
— 

73,9 
84,6 
10,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



_ 59 — 

GeMn Çetfdi d İŞTİRAKLER GELİRLERİ 

Kesim Î 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan hazineye düşecek hisse dikkate alınarak 1979 yılında bu kalemden 50 milyon lira tah 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

60,0 
100,0 
138,0 
240,0 
490.8 

50,0 

Miktar 

23,7 
16,4 

343,0 
15,2 
— 
50,0 (*) 

— 
— 
+ 
— 
— 

Fark 

99,0 
7,3 

326,6 
327,8 

15,2 
— 

Oran 

— 
— 
+ 
- ^ 
— 

% 

80,7 
30,8 

1 991,5 
95,6 

100,0 
— 

(*). 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin ÇeŞfldS : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 3 
TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 Bütçe Kanun Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden Genel Bütçe geliri olarak 1979 yılınd 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973' 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

10,0 
10,0 
70,0 

2 810,0 
1 507,2 
1 400,0 

— 

1 
1 
1 

G E R Ç 

Bir 

Miktar 

6,6 
27,0 
96,5 

117,0 
502,1' 
600,0 (*) 

önceki 

+ 
+ 
+ 
+ 
+; 

+ 

E K L E 

yıla göre ı 

Fark 

1,1 
20,4 
69,5 

1 020,5 
385,1 

97,9 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

*% 

20,0 
309,1 
257,4 

1 057,5 
34,5 

6,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 

Resim i 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

TC Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine portföyündeki kıymetlerden 1979 Bütçe yılı içinde 10 milyon lira gelir sağlanac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973' 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

2,0 
1,0 
1,0 

10,0i 
22,0 
15,0 

Miktar 

0,1 
1,8 
1,7 
3,9 
4,6 
5,0 (*) 

— 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

0,011 
1,7 
0,1 
2,2 
0,7 
0,4 

Oran 

— 

+• 
— 

+ 
-j-

-f-

% 

12,3 
1 700,0 

5,5 
129,4 

17.9 
8,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Öelirin Çeşidi : FAİZLER 

Kdsim : «| Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizlerle, hazine tarafından yasal olanaklar içerisinde çeşitli kuruluşlara bütç 

faizlerinden 1979 Bütçe yılında 1 milyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

375,0 
300,0 
400,0 
400,0 

1 550,0 
800,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

156,2 
167,2 
347,5 
972,7 
682,3 

T 000,0 (•) 

—. 

+ 
+ 
+ 
— 
+: 

Fark Oran 

130,9 — 
11,0 + 

180,3 + 
625,2 + 
290,4 — 
317,7 + 

.'% 

45,6 
7,0 

107,8 
179,9 
29,8 
46,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeŞidi : TAVİZLERDEN GERİ ALİNANLAR 

Kestim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1979 Bütçe yılında bu kaynaktan 70 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

8*30,0 
80,0 
25,0 
50,0 
90,0 
50,0 

G 

Bir 

Miktar 

312,9 
21,7 
17,5 
30,3 
33,7 
60,0 (*) 

E R Ç 

önceki 

—. 
—• 
— 
+ 
+ 
-f 

E K L E 

yıla göre < 

Fark 

558,2 
291,2 

4,2 
12,8 

3,4 
26,3 

Ş M E 

değişme 

Oran 

— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

64,1 
93,1 
19,3 
73,1 
11,2 
78,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Geflufin Çe#ffl : İKRAZLARDAN IGERt ALINANLAR 

Kesiim : 3 Madde Î O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Yasal olanaklara dayanılarak çeşitli kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dolayısıyla 1979 yılında bu kuruluşların 

yon lira tutarında gelir sağlanacağı tespit edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 
300,0 

1 327,0 
1 150,0 
4 350,0 
1 340,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

— 
98,1 + 

111,0 + 
34,0 — 

317,9 + 
1 550,0 (*) + 

E K L E 

yıla göre < 

Fark 

, 
98,1 
12,9 
77,0 

283,9 
1 232,1 

§ M E 

değişme 

Oran 

+ 
—• 

+ 
+ 

'% 

— 
13,1 
69,4 
83,5 

387,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesini Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönüne alınarak 1979 yılında 700 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

65,0 
100,0 
30,0 

240,0 
390,0 
300,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre ı 

Miktar 

45,1 
40,2 

101,0 
188,3 
193,7 
500,0 (*) 

—. 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

9,1 
4,9 

60,8 
87,3 

5,4 
306,3 

Ş M E 

değişme 

Oran 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

16,8 
10,9 

151,2 
86,4 
6,1 

158,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşfikii : VERGİ VE ZAM CEZALARI 

Kesim : 2 Madde 
TAHMİN GEREKÇESİ . 

Bu kaynaktan 1979 yılında 2 milyar lira hâsılat sağlanacağrtahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

220,0 
200,0 
200,0 
460,0 
900,0 

1 000,0 

G 

Bir 

Miktar 

179,8 
198,0 
332,4 
560,4 
822,4 

1 600,0 (*) 

E R Ç 

önceki 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

E K 

yıla 

Fark 

. L Fi Ş M E 

göre değişme 

Oran 

13,2 — 
18,2 + 

134,4 f 
228,0 + 
262,0 | 
777,6 -|-

6,8 
10,1 
67,9 
68,6 
46,7 
94,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşlidS : TRAFİK CEZALARI 

Kesim Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi dikkate alınmak suretiyle 1979 yılında bu kaynaktan 160 milyon lira gelir elde edileceği ta 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

50,0 
60,0 
55,0 

200,0 
345,0 
130,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre ı 

Miktar 

50,6 + 
55,3 +• 
65,7 + 
79,6 + 

105,1 + 
130,0 (*) + 

Fark 

5,1 
4,7 

10,4 
13,9 
25,5 
24,9 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

11,2 
9,3 

18,8 
21,1 
32,0 
23,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Ctelhin Çeşidi i ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Resim : fl Maddö : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Çok çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı çeşitli gelirlerin geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi ve 1978 yılı 
dahil gelir kaynaklarından 1979 Mali yılında 17 milyar 855 milyon 842 bin lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

4 076,7 
1 908,7 
l 923,8 
3 302,8 
5 471,2 
6 500,0 

G 

Bir 

Miktar 

2 475,8 
1 996,4 
3 713,5 
5 000,8 
6 405,1 

19 749,0 (*) 

E R Ç 

önceki 

f 
— 
+ 
-{-

+ 
+ 

E K L E 

yıla göre < 

Fark 

12,8 
479,4 

1 717,1 
1 287,3 
1 404,3 

13 343,9 

§ M E 

değişme 
_ 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
r 

V 

0,5 
19,4 
86,0 
34,7 
28,1 

208,3 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TASARRUF BONOSU HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Mali Denge-Vergisi Kanunu 30 . 6 . 1972 tarihinden itibaren tasarruf bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmaktadır. Anca 
li olarak doğmuş ve doğabilecek tasarruf bonosu geliri nazara alınarak 700 bin liralık tahsilat tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 

Miktar 

10,2 
6,8 
2,4 
1,7 
1,6 
0,8 (*) 

—. 
— 
— 
— 
— 
— 

Fark 

898,5 
3,4 
4,4 
Q,7 
0,1 
0,8 

Oran % ' 

— 98,9 
— 33,3 
— 64,7 
— 29,2 
— 5,9 
— 50,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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€ » ı i ı ı ÇegidS i KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDİLERİ HÂSILATI 

Kesim Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 Mali yılında karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatının 600 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

700,0 
800,0 

1 000,0 
3 000,0 

10 537,0 
603,0 

G 

Bir 

Miktar 

342,5 
- - • 

— 
25,2 

768,3 
600,0 (*) 

XL R Ç 

öncek' 

— 

+•' 

+ 
— 

E K 

yıla 

Fark 

L t, § M E 

göre değişme 

Oran 

76,1 — 
342,5 — 

— -f 

25,2 + 
743,1 + 
168,3 — 

<:/< 

18,2 
100,0 

— 
100,0 

2 948,8 
21,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahinin. 
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Gelirin Çegîdi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde i 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt Fiyat istikrar fonunda biriken gelir. Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak genel bütçeye irat kaydedilm 
fiyatlarında yapılan yeni düzenleme nedeniyle bu fonun 1979 yılının Nisan yarısından sonra artı sonuç vereceği hesaplanarak bu 
849 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

310,0 
900,0 

1 400,0 
50,0 

— 
1 000,0 

G 

Bir 

Miktar 

38,4 
99,3 

— 
— 
— 
- (*) 

E R Ç 

• önceki 

— 

+ 
— 

E K 

yıla 

Fark 

L E 

göre 

60,7 
60,9 
99,3 

— 
—. 
— 

Ş M E 

değişme 

Oran 

— 

+ 
— 

c/< 

61,2 
158,6 
100,0 

— 
— 
— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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OeMü ÇeşM : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Keîtfm : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllarda, yasalara aykırı olarak yurda getirilen otomobillerden «İstikrar Fonuna Katılma Payı» adı altında tahsila 
gili uygulamaya son verilmişti. Ancak, 1977 yılı içinde bedelsiz ithalat rejiminde yapılan değişiklik nedeniyle, i'stikrar fonu 
1979 Bütçe yılında 300 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 

1,0 
10,0 
16,0 

— 
301,0 

Miktar 

63,3 
16,1 
0,03 
— 

2,1 
800,2 (*) 

+. 
— 
— 

-f 
+ 

Fark 

24,1 
47,2 
16,07 

— 
2,1 

798,1 

Oran 

— 
+ 

+ 
+ 

-
% 

61,5 
74,6 

' 99,8 
— 

100,0 
100,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşâdİ : TEKEL ZAMLARI FONU 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan bir madde ile 1571 sayılı Kanunla kurulan «Deprem Fonu» na ait olmak üzere t 
sılat yazılması gerekmekte ise de, bu kaynaktan 1979 yılında bir tahsilat yapılamayacağı anlaşılmış, maddenin saklı tutulması 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yit 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

— 
747,0 

— 
1 017,2 
1 645,0 

95,6 

G 

Bir 

Miktar 

-— 
58,1 

— 
1 623,9 

— 
- (*) 

[ • R Ç E K L E 

önceki yıla göre ı 

+ 
— 
+ 
— 

Fark 

— 
58,1 
58,1 

1 623,9 
1 623,9 

— 

Ş M E 

değişme 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 

% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirüı Çesîdi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNACAK MİK 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki 34 No. lu NATO cari hesabından Hazineye 1 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

25,0 
10,0 

— 
— 
— 

10,0 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

— —-
— 
— 
8,2 + 
—: — 
- ( * ) 

E K 

yıia 

Fark 

L E Ş M E 

göre değişme 

Oran 

20,4 — 
— 
— 

8,2 + 
8,2 — 
— 

<;< 

100,0 
— 
— 

100,0 
100,0 

— 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeş&H : KESENEKLER VE KARŞILIKLAR FONU 

Kesim : 6 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1979 yılında 1 milyon lira hâsılat sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Bütçe 
Tahmini 

800,0 
21,0 
90,0 
3,0 
5,0 
1,0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre ( 

Miktar 

1 851,0 + 
216,2 — 

18,1 — 
509,4 + 

6,5 — 
1,0 (*) — 

Fark 

1 472,4 
1 634,8 

198,1 
491,3 
502,9 

5,5 

Ş M E 

ieğişme 

Oran 

+ 
— 
*— 
+ 
— 
— 

% 

388,9 
88,3 
91,6 

2 714,6 
98,7 
84,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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1979 YILI BÜTÇE KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇ 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekli cetvelleri ile Milli Bütçe Tahmin Raporu, Anayasamızın öngördüğü esaslar ve 

hazırlanarak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütçelerin toplumsal ve ekonomik en önemli uygulama araçları olmaları yönünden taşıdıkları önem açıktır. 

1979 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı hazırlanırken Hükümet Programı, DBYP'nin hedef ve İlkeleri ve ekonomimizin içinde bulu 
durulmuştur. 

Tasarı ile savurganlığı önleyici yeni önlemler getirilmiştir. Buna ilişkin olarak harcamaliardaki artış belirli bir tavanla sımr 
masına son verilmiş; kamu kuruluşlarının gereksinmelerini tümüyle Devlet Malzeme Ofisinden karşılamaları ilkesine ağırbk ver 
tutum sağlanmasım gerçekleştirecek ve kamu taşıt araçlarımn özel kullanımını engelleyecek hükümler getirilmiş; ve bir kısım 
aygulama aksaklıklarını giderici yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

Tasarıda kadrolara ilişkin hükümler yeniden ele alınmış, savurgan kadro şişMnliMerinıi önlemek amacıyla toplam kadro ar 
Kuruluna kadro iptal yetkisi verilmiş; 30 işgününü aşan sürelerde geçici çalıştırılanlar da dahil olmak üzere tüm işçi kadrolar 
yükseltilmesi amacıyla duyulan gereksinmeleri karşılamak üzere dolu kadroların değiştirilmesi olanağı ve kurumlar arası hiz 
imkân veren kolaylıklar sağlanmıştır. 

Fiyat hareketlerini kontrol altına alarak ekonomik istikrarın sağlanması; sosyal adaletin ve refahın yaygınlaştırılması; kamu 
en etkin ve yararlı sonuçlara ulaşılacak bir düzen içinde yürütülmesi, harcamaların sağlıklı kamu gelirlerine dayandırılması, yat 
üst düzeye çıkarılması ve kamu harcamalarında her düzeyde savurganlıkla savaş Bütçe Tasarısında benimsenen temel ilkeleri o 
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1979 YILI BÜTÇE KANUN TASARISINA İLİŞİK MADDE G 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasiansının birinci maddesi, genel bütçeye giren dairelerin hizmetlerini yürütebilme 
nekleri beliklemektedir. Ödenekler (A) cetvelinde toplanmakta ve (A) cetvelinde her daire itibariyle program, altprogr 
Öte yandan ödenekler, harcamaların cari, yatırım ve transfer olarak izlenmesine olanak sağlamak üzere ödeneklerin 
türü (2) olanları yatırım ve harcama türü (3) olanları da transfer harcamalarını gösterecek biçimde düzenlenmişlerdir. 

Tasarının 2 nci maddesi 1979 mali yılında çeşitli kaynla/klardan sağlanması tahmin olunan genel bütçenin gelirlerini 
Üçüncü madde, birinci maddede yer alan ödenek tutarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki, gelirler aley 

ile karşılanacağını saptamaktadır, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

Bütçenin uygulanması sırasında gelir tahsilatı ile giderlerin yapılması farklı devrelerde ağırlık kazandığından, yıl için 
memek için 4 ncü madde getirilmektedir. Madde ile ödeneklerin dağıtım esaslarımn Maliye Bakanlığınca düzenlenereik B 
belirtilmektedir. 

5 nci madde ile; mali yıl içinde personel giderlerinin program, altprogram, faaliyet ve projeler arasında dağılımın 
>bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye B 

Program Bütçenin uygulanabilmesi için 1978 ydı Bütçe Kanununda olduğu gibi, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye K 
bütçe uygulaması ile ilgili bulunan bazı deyimlerin, bu bütçe düzenindeki hangi deyimlere karşılık olduğu, tasarının 

7 nai madde, bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemlerinin Maliye 
lamak üzere teklif edilmektedir-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

8 nci madde, bütçe ödeneklerimin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; dengeli etkili ve tutarlı bir b 
mesi olanaksız olan olumsuz gelişmelere yol açılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması konusunda Maliy 
maddedir. 
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9 ncu madde ile alımların DMO nden yapılması konusunda; kırtasiye ve temizlik malzemeleri dışında kalan alımların, ivedi 
bilmesinde Maliye Bakanlığının olumlu görüşünün alınması koşulu getirilmektedir. 

Resmi taşıtların savurganlığa yol açmaksızın bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımlarının sağlanması, ekonomik 
çeye yük olmaktan kurtarılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amacıyla 10 ncu madde hükmü getirilmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesi, kuruluşların geçen yıllardan doğan ve karşılıkları ilgili yıllar bütçelerinde bulunan borçları ile per 
reken mali ve sosyal haklarla ilgili karşılıksız borçlarının ne şekilde tasfiye edilebileceğine ilişkin hükümler getirmektedir. 

Tasarının 12 nci maddesinde yer alan hükümle, ilâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesi ödeneklerinin gerektiğinde artırılma 
kılınmaktadır. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenleyen 13 ncü madde hükmüne göre, Hazinenin nakit durumunun 
emirleri karşılıkları emanet hesaplarına alınacak ve nakit durumu elverişli oldukça kademeli olarak ödeme yapılacaktır. 

14 ncü madde ile yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım harcama 
Kuvvetler ve NATO Enfrastrüku'ırünün gerektirdiği hizmetlerle RE-MO kapsamı içinde yer alan hizmetler hariç) 

Tasarının 15 nci maddesi, dış ülkelerden getirilecek malzeme karşılığı olarak açılmış bulunan akreditiflerle, genel ve katma b 
Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış kredilerin mahsup sürelerini düzenlemektedir. 

16 nci maddede, ülkemizin sosyal, ekonomik ve mali alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için ödenek gereksinimini karşı 
maktadır. 

17 nci madde ile; 299 sayılı Kanunla onaylanan «Nükleer Enerji sahasında Hukuki mesuliyete dair sözleşmenin» 7 nci maddes 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneğin, Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir îertibe kaydı ile ödeme koşul ve esaslarım 
yetki verilmesi istenilmektedir. 

18 nci madde, çeşitli idare ve kurumların \,<tıh okullarla yabancı ülkelerde okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulan öd 
ni saptamaktadır. 

19 ncu madde, bir kısım kamu kurumlarıyla dernekleri ve Mahalli İdarelerin Bayındırlık Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperat 
cakları yatırım bedellerinin, bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harc 
dilmesine olanak vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

20 nci madde, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yıl içinde yapacakları çeşitli hizmetler do 
nın yapılabilmesini sağlamak üzere getirilmiş bulunmaktadır. 

21 nci madde, bir kısım dairelerin, yıl içinde sağlanan bağış ve yardımlarla yapacakları dışalımlar dolayısıyla, navlun bedelle 
bulunmaması nedeniyle çıkacak güçlüklerini gidermek için konulmuş bir maddedir. Ayrıca, 1979 mali yılında Milli Savunma Bak 
lerden askeri yardım yolu veya diğer biçimlerle sağlanacak malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye kayıt şekli de bu madde ile düzen 

Gerek Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince bağış yoluyla ve gerekse değişik biçimlerde bütçelere yansım 
amacı gerçekleştirilmiş veya miktar bakımından amacın gerçekleştirilmesi için yetersiz duruma düşenler, yıllardan beri bütçelerde 
dir. Bunların bütçelerinden silinmesinde yarar görüldüğünden, bunu sağlamak amacıyla 22 nci madde hükümleri getirilmektedir. 
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Tasarının 23 ncü maddesi, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine konulan ödeneklerle adı geçen kuruluşça yabancı ülkeler 
olarak alman paraların Milli Savunma Bakanlığı bütçesine ödenek olarak yazılmasını sağlamak üzere hazırlanmış bulunmak 

24 ncü madde, Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin «Etüd ve Proje Giderleri» tertibindeki ödeneğin, belli amaçlarla ge 
lerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası diğer kamu kuruluşlarına bu tertipten ödeme imkânı 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

Tasarının 25 nci maddesi, birinci madde ile verilmesi önerilen ödeneklerin dağılımını gösteren ve bu tasarının en öneml 
26 nci madde, 1979 mali yılında Devlet gelirlerinin özel kanunlarına göre tarh ve tahsil işlemlerinin devam edeceğini hü 

ise (B) cetveline ilişkin olarak çeşitli kaynaklardan doğan olanakların gelir bütçesine irat kaydedilmesini sağlayıcı hüküml 
Tasarının 29 ncu maddesi, çeşitli kanunlar gereğince Bütçe Kanununa eklenmesi zorunlu bulunan (C), (Ç), (G), (M), (O 

ler ihtiva etmektedir. 
Tasarının 30 ncu maddesi, 6245 sayılı Harcırah K*ıununun çeşitli maddelerine göre bütçe Kanunları ile tespiti ger 

cetveline ait bulunmakta ve bu cetvele ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 

İKİNCİ KISIM 

Kamu PersoneWroe İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklarla ve Kadroilara İlişkin Hükümler 

Tasarının 31 nci maddesi, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesinin â 
nunu ile tespiti öngörülen katsayı ile 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesine göre Bütçe Kanun 
belirtmektedir. 657 sayılı Kanunun değişik 154 ncü maddesine istinaden belirtilen katsayı özel kanunlarındaki atıflar dola 
Personel için de geçerli olmaktadır. 

Tasarıda yer alan 32 ve 33 ncü maddeler, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara verilmiş olan kadrolarla mütea 
sis edilmiş bulunan kadroların 1978 mali yılında da geçerliğini sağlamakta ve kadro işlerine ilişkin çeşitli durumları düzen 

34 ncü madde, 1978 mali yılında, belli hizmetler için kadro ihdası ve bazı kadroların iptali durumlarını düzenleyici hükü 
35 nci madde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin memur kadrolarının, ihdası ve değişikliği konusunda, Genel ve Katma Bütçe 

lar arasında derece, unvan ve adet açısından denge kurabilmek ve son yıllarda yatırımlara ayrılan kaynakları azaltacak şek 
camalarındaki savurganlığı önlemek üzere düzenlenmiştir. 

Tasarının 36 nci maddesi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ile bazı kuruluşların personeline ili 
sine olanak sağlamak üzere önerilmektedir. 
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Tasarının 37 nci maddesi ile getirilen hükümlerle. Üniversitelerin, mevcut kadrolarının 1979 mali yılında da kullanılmasına v 
üyelerine maaş ödenmesine olanak sağlanmaktadır. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla döner sermayeli müesseselerde çalıştırılan memur adetlerinin bilinmesi gerekli olduğu gibi 
mesi yönünden, bu kuruluşlarda çalıştırılan işçi adetlerinin bilinmesinde de yarar görülmektedir. Bu nedenle, tasarının 38 nci mad 
devamlı ve 30 iş gününü aşan pozisyonlarda çalıştırılacakları işçi kadrolarının vize ettirilmesini ve ilgisine göre bu işlemler hakkın 
Kuruluna bilgi verilmesini öngörmektedir. 

Kamu Kuruluşlarınca çalıştırılmakta olan sözleşmeli personel arasındaki kurumlararası dengenin sağlanması ve bu amaçla 6 . 
leşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar»a ilişkin kararname ilkelerinin 1979 mali yılında da uygulanmasını sağlamak üze 

Tasarının 40 nci maddesiyle görevle yurt dışına atanan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 
41 nci madde staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilen askeri personele ödenecek aylıkların 7 . 8 . 1978 tarih ve 7/162 

sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan Ödtemeîer ve Diğer Ödfemelcr 

Tasarının 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 nci maddelerinde yer alan hükümlerle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Personel Kanunu ve 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanunu hükümlerine göre kamu personeline verilmesi zorunlu bulunan ail 
yardımı, ikramiye ve ödüller, tayın bedeli, fazla çalışma ücreti, sanatçılara ilişkin yan ödemeler, kuruluş ve gelişme güçlüğü ' öd 
ücretine ilişkin esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KİSİM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hafine İstemleri 

Tasarının 52 nci maddesi, Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemelerin zamanında yapılabilmesini s 
mevsimlik dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere, en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkararak satmaya M 
Bu madde, aynı zamanda, TC Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankasından kısa vadeli a 
maktadır. 

Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için tahvil ihraç olunacaktır. 53 ncü madde, Hükümete 
tahvil çıkarma yetkisi tanımaktadır. 
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54 ncü madde ile getirilen hükümlerle : 
a) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve yüklemlere i 

kânların bütçe hesaplarına intikal şeklini, 
b) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla yabancı banka ve kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha faz 

ları bütçeye gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydı işlemlerini, 
c) 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Uluslararası Para Fonu Anasözleşmesinin bazı maddelerini d 

edilen özel çekme hakkından doğacak Türk Lirası karşılıklarının doğduğu yıl bütçesine gelir ve yapılacak geri ödemele 
Bütçesinin borç ödemeleri tertibine ödenek ve gider yazılmasını, 

d) Geçmiş yıllarda sağlanan bağış ve krediler ve Türk Lirası karşılığında yapılan hububat alımlarından ve bunlara be 
ça karşılaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda kullanılırken bütçesinin kesin hesaplarında görülmesini 

Tasarının 55 nci maddesinde yer alan hükümle, yabancı ülkeler, Uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kuru 
kredi anlaşmalarından sağlanacak olanakların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için de transfer 

56 ncı madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadiyla, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmala 
kılan 244 sayılı Kanunun kapsamını genişletmek amaç edinilmiştir. 

Yatırımları ve ihracatı teşvik gayesi ile orta ve uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatmasını sağlamak amacım ger 
faiz farkı iadesine 1979 yılında da devam olunmasını teminen 57 nci madde hükmü sevkedilmektedir. 

58 nci madde, daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyla, Hazine hesaplarına ;ntikal etmeyen ve nakit idaresi yönü 
rın hazinece kısa süreli tasarrufunu sağlamak için sevkedilmiştir. 

Bilindiği gibi, 261 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan; 12 . 4 . 1973 günlü ve 7/6270 sayılı, 6 . 8 . 1975 günlü 
7/10500 sayılı, 9 . 9 . 1975 günlü ve 7/10624 sayılı kararlar uyarınca ihracatta vergi iadesi uygulanmakta ve 6 . 6 . 1975 g 
pılan ihracat da bu uygulamadan yararlandırılmaktadır. 

Sözü geçen kararlara göre yapılan ödemelerin sıhhatini kontrol amacıyla Maliye Bakanlığınca gerektiğince incelenmesin 
gi iadelerinin 6183 sayılı Kanuna göre geri alınmasını sağlamak için 59 ncu madde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazüne ve Kamu Kuruluşları İlîşkiteröne A|t Hükümler 

60 ncı madde ile, 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca yapılan iktisadi devlet teşekkülleri ve diğer kamu iktisa 
ve Finansman Programında ortaya çıkan finansman gereksinmelerinin bir kısmının karşılanabilmesi için 1211 sayılı Merkez 

a) 48 nci maddesi uyarınca özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarılarak Devlet Yatırım Bankası kanalı ile sözü edilen kurul 
b) 51 nci madde uyarınca da sözü edilen kuruluşların tanzim edeceği Bonolara «Hazine Kefaleti» vermek suretiyle 
61 nci madde, genel ve katma bütçeli idarelerin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla, özel idarelerin ve kamu ekonomik k 

akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Mali Planlama konusunda çalışmalara girilmesini sağl 
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zine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önlemek ve finansman pro 
tedir. 

62 nci madde ile, 347 sayılı Kanun ile 1978 mali yılında ödenmesi gereken TC Merkez Bankasına olan ve tahkim edilm 
olanaklarının yetersizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

63, 64, 65 nci maddelerle getirilen hükümlerle kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususlar dü 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine ilişkin bazı mahsup işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmış olmaktadır. 

66 nci madde, 440 sayılı Kanuna tabi kamu iktisadi kuruluşlarının programlanan kendi olanakları dışındaki finansman ge 
kası kanalıyla karşılanmasını sağlamak için teklif olunmaktadır. 

Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri ve diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin birbirle 
ruluşlara olan ve daha sonra doğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulunmaması halinde güçlükler çekilmektedir. 
eden bu kabil güçlüklerle 1979 mali yılında doğabilecek güçlüklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

68 nci madde, kamu iktisadi kuruluşlarının birbirleri ve Hazine ile olan borç ödemelerinde gecikmeleri önlemek ve finansman 
rilmektedir. 

69 ncu maddede öngörülen hükümlerle, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün dış borçları 
dır. 

Tasarının 70 nci maddesi ile, Hazinece kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 sayılı Kan 
tedir. 

71 nci madde ile, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca iktisadi devlet teşekküllerinin ürettikleri mal ve hizmetler 
olan ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde doğa 
yıllık programa aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansman sık 
ödenmesini temin amacı güdülmüştür. 

72 nci madde, destekleme alımları ile görevlendirilecek kamu iktisadi teşebbüslerinin finansman ihtiyaçlarını sağlamak amacıy 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Tasarının 73 ncü maddesi ile kültür merkezlerinin yapım, bakım ve onarım işlerinin Kültür Bakanlığınca yapılacağı öngö 
Tasarının 74 ncü maddesi, köy yollan ile köy içme suyu yapımlarında, Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 6200 ve 553 

hükümlerinden yararlanabilmesine olanak sağlamak üzere önerilmektedir. 

186 sayılı Kanunla jandarma, subay, askeri memur ve astsubaylar için lojman inşaası kabul edildiği halde bunların bakım, o 
da yer almamıştır. Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunmalarına ilişkin 190 sayılı K 
ğına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar anılan Kanunun 75 nci madde ile bu şekilde genişletilme 
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Tasarının 76 ncı maddesi, Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için tespit edilen mahsup süresin 
ni belirtmektedir. 

Kurumların burs uygulamalarını, bilim alanları itibariyle sayı ve bütçe olanaklarıyla dengeli olarak plan ve program ilkeler 
üzere 77 nci madde önerilmiştir. 

Halen kuruluşların burslu okuttukları öğrencilerin mezun olmaları üzerine, her yıl büyük miktarlara ulaşan kadrolar ih 
ğer yandan, uygulamada birliği sağlamak üzere bursların da kredi şeklinde verilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca halen b 
krediye dönüşmesini istemeyenlerin statüleri değişmemek suretiyle, bursların kredi haline çevrilmesi tasarının 78 nci mad 

79 ncu madde Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyaçları için it 
akaryakıt ve madeni yağlarla savaş, araç, makine ve teçhizatın gümrük ve istihsal vergisi bağışıklığını getirmektedir. 

Zaman aşıımına uğrayan (kişi borçlarının kayıtlardan silinmesinde karşılaşılan güçlüklerin bir ölçüde giderilmes'inıi sağlamak 
tur. 

Tasarının 81 nci maddesi, Devletin alacak ve borç hesaplarında lira kesirlerinin atılmasını ya da liraya çıkarılmasını s 
maktadır. 

Tasarının 82 nci maddesi, Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını belirtm 
83 noü madde 'ile yur dışı aylıklarına uygulanacak emsal kararnames'i çıkıncaya kadar, devlet malı, ya da, devletçe Ikiraîa 

ciliği kısmen ikâmetgâh olarak kullanan yurt dtşınlda görevli personelle kira sözleşmesi yapılması ve sözleşme işlemlerinin yür 
riknektedir. 

Tasarının 84 ncü maddesiyle dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemelerin belli koşu 
mektedir. 

Tasarımlı 85 nci maddesi ile mali yıl içinde olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye konul 
kümler sayılmaktadır. 

86 ve 87 nci maddeler, bu Kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirtmektedir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1979 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCt BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (385 833 744 000) liralık ödenek verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (360 833 744 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

DENGE 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(25 000 000 000) liralık fark iç borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki ka
tına kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

1979 YILI BÜTÇE KAN 

BÎRÎNCI K 

Genel Hükü 

BİRİNCİ BÖ 

Gider, Gelir ve 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren d 
işaretli cetvelde yer alan ödeneklerden '% 
Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan ö 
ödenekleri ve katma bütçeli idarelerin yat 
dımları hariç (397 309 338 950) lira ödenek v 

c/c 5 kesinti aynı ilkelere göre katma b 
gulanır. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri 
diği üzere (372 309 338 950) lira olarak tah 

DENGE : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile 
(25 000 000 000) liralık fark iç borçlanma i 
tma kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilid 



(Hükümetin teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

ÖDENEK DAĞILIMI : 

MADDE 4. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar birinci madde ile verilen 
ödenekleri, Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Bütçe Uygulama Yönergelerindeki 
ilke ve serbest bırakma oranlarına göre kullanırlar. Kuruluşlar bu oranlar üze
rinde harcama yapamazlar. 

Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik koşullar gözönünde tu
tularak, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt 
alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev yollukları ile bura malzemeleri ve ma
kineleri alımlarında 1% 20'ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

AKTARMA : , -

MADDE 5. — A) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin 
program, altprogram, faaliyet ve projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yar
dımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller, ödenekler ve tedavi yardımı 
ve cenaze giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi içinde 
olmak koşuluyla diğer program, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı harca
ma kalemlerine ödenek aktarmaya, 

B) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelerin programları 
arasında yer alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, hizmeti yaptıracak olan 
kuruluşun isteği üzerine, mali yıl içinde hizîneti yürütecek olan daire veya ida
renin bütçesine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Mali yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hiz

metin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BÖLÜM DÜZENÎ VE DEYİMLERİ : 

MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında 
programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da 

(Bütçe Karma Kom 

İKİNCt 

Bütçe Uygu 

ÖDENEK DAĞITIMI : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

AKTARMA : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLE 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı ma 
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hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet 
veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kale
minden oluşur, 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Ka
nunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırmasındaki «Program» de
yimini, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram» deyimini, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 

veya «Proje» deyimlerini, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprog

ram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 
e) «İlgili hizmet tertibi» deyimi, hizmet veya harcamanın ait olduğu prog

ram ve altprogramın ilgili «faaliyet veya projesini» ifade eder. 

YENİ TERTİP VE HARCAMA KALEMLERİ AÇILMASI : 

MADDE 7. — Hizmetin gerektirdiği hallerde ödenek türü (3) ile ilgili ve 
1979 yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Ka
rarname hükümlerine göre, 1979 yılı programına alınan projeler için ödenek türü 
(2) ile ilgili yeni tertipler ya da bütçe kanununda yer alan program, altprogram, 
faaliyet ve projelerde yeni harcama kalemleri açmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL : 

MADDE 8. — A) Maliye Bakanı; 

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde harcamalarda tasar
rufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacı ile 
gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını dü
zenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartlar saptamaya ve sınırlamalar 
koymaya, 

(Bütçe Karma Komfory 

YENİ TERTİP VE HARCAMA KAL 

MADDE 7. — Tasannın 7 nci madde 

ÜÇÜNCÜ B 

Mali Politikaya İliş 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KO 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddes 
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B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve kat
ma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuru
luşlarının hizmet programlarını yıl içinde düzenlemeye ve bunlar için harcama
lar ve istihdam esasları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırlamaları 
koymaya, 

yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILACAK ALİMLAR : 

MADDE 9. — 6400 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinde yazılı idare ve mües
seseler Devlet Malzeme Ofisinin sağlayacağı malzeme ve hizmetleri başka yerden 
alamaz ve yaptıramazlar. Anılan maddede yer alan «Ancak Ofisçe zamanında 
temin edilemeyeceği anlaşılan ve gecikmesi idarelerin işlerini aksatacak mahiyet
te bulunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir» biçimindeki hüküm kırtasiye ve 
temizlik malzemesi gereksinmeleri dışındaki alımlar için 1979 mali yılında uygu
lanmaz. Ancak ivedi ve çok zorunlu durumlarda söz konusu hükmün uygulan
masını sağlamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

RESMİ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 10. — Resmi taşıtların savurganlığa yol açmadan bütçe olanakla
rıyla uyumlu bir biçimde kullanılmalarını sağlamak için; 

A) 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 nci maddesinde sayılan kurumların, anı
lan Kanunun 4, 5, 7 ve 17 nci maddeleri gereğince bugüne değin edindikleri ta
şıtların; 

a) Amaçları dışında kullanımlarım saptamak ve bu tür kullanımları önle
mede görev alacak olanları belirlemek, 

b) Ekonomik ömrünü tamamladığı halde,, kurumlarca bakım ve yakıt sa
vurganlığına yol açar biçimde kullanılan taşıtların tasfiyesine ilişkin önlemleri 
almak, 

(Bütçe Karma Komi 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

RESMİ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜ 

MADDE 10. — Resmi taşıtların sa 
larıyla uyumlu bir biçimde kullanılmala 

A) 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 nc 
kanunun 4, 5, 7 ve 17 nci maddeleri g 
ların; 

a) Amaçları dışında kullanımlarını 
mede görev alacak olanları belirlemek, 

b) Ekonomik ömrünü tamamladığı 
vurganlığına yol açar biçimde kullanıla 
almak, 
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c) Kamu kesiminde kullanılan ve savurganlığa yol açan lüks taşıtlarm, 
DMO'de mevcut veya yeniden alınacak yeni ya da kullanılmış daha ekonomik 
olan taşıtlarla değiştirilmesini sağlamak, (bu değiştirmede adı geçen kanunun 
10 ncu madde hükmü uygulanmaz.) 

d) Taşıt değiştirilmesinde kullanılmak amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe
sinde yer alan «Resmi taşıtların D. M. Ofisince değiştirilmesinden doğan değer 
farkları fonu» nun işleyişine ilişkin ilkeleri belirlemek, 

Üzere Maliye Bakanlığının önerisiyle yeni esaslar saptamaya ve gerekli di
ğer önlemleri almaya Bakanlar Kurulu, 

B) Anılan Yasanın 17 nci maddesi uyarınca yardım ve bağış yoluyla ku
rumların edinecekleri taşıtlar hakkında marka, model ve motor hacimleri itiba
riyle sınırlamalar koymaya, Maliye Bakanı, 

Yetkilidir. 

GEÇEN VE ESKİ YILLAR BORÇLARI : 

MADDE 11. — A) Bir önceki mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi 
emanet hesabına da alınamayan genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin geçen ve eski yıllara ait borçları, yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertip
lerinde karşılığı bulunmak koşuluyla «geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» 
faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneklerin yetmemesi halinde, personel giderleri dışındaki 
borçlar için personel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktarma 
yapılmamak kaydıyla, aynı veya diğer programlardaki ödeneklerden bu faaliyete 
Maliye Bakanının izniyle aktarma yapılabilir. 

(Bütçe Karına Komltgyonu 

c) Kamu kesiminde kullanılan ve savu 
DMO'de mevcut veya yemden alınacak yeni 
olan taşıtlarla değiştirilmesini sağlamak, (Bu 
10 ncu madde hükmü uygulanmaz.) 

d) Taşıt değiştirilmesinde kullanılmak 
sinde yer alan «Resmi taşıtların DM Ofisi 
farkları fonu» nun işleyişine ilişkin ilkeleri be 

Üzere Maliye Bakanlığının önerisi ile yen 
önlemleri almaya Bakanlar Kurulu, 

B) Anılan Yasanın 17 nci maddesi uya 
rumların edinecekleri taşıtlar hakkında mark 
riyle sınırlamalar koymaya, Maliye Bakam, 

Yetkilidir. 

C) Genel ve katma bütçelerde yer alan 
ancak üretimi artırmak ve hizmeti sürdürm 
ve gereksinmenin başka bir biçimde karşıl 
lunda Devlet Planlama Teşkilatından olumlu 
Bakanlığından izin alındıktan sonra kullanılabi 

GEÇEN VE ESKİ YILLAR BORÇLARI 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci madde 
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B) Personel yasalarına göre ödenmesi gereken mali ve sosyal haklarla ilgili 
karşılıksız borçların ödenmesi için ilgili daire veya idarenin bütçesinde «geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları» faaliyetini açmaya ve bu faaliyete, yeterince 
ödenek kaydetmeye veya aynı veya diğer program tertiplerindeki ödeneklerden 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İLAMA BAĞLİ BORÇLARLA EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

MADDE 12. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile katma bütçelerde yer alan 
«Emekli Sandığına ödemeleri» ve «ilama bağlı borçlar» faaliyetlerindeki öde
neklerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMJ : 

MADDE 13. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıy
la, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı 
ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre, 
fazla olduğu saptanan kısımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere ödemeyerek ip
tal etmeye; Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenie yılı içinde nakden ödenme
yen kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında) mali 
yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır. 

YATIRIM HARCAMALARI : 

MADDE 14. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan proje
ler dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı 
Kuvvetler Bütçesinin programlarında 2 ödenek türü içinde yer alan savunma sek
törü altyapı inşa ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerektirdiği inşa ve te
sisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO programı içerisinde yer alan 
alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıllık prog
ramlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

(Bütçe Karma Kom 

İLAMA BAĞLI BORÇLARLA E 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü 

YATIRIM HARCAMALARI i 

MADDE 14. — Yıllık programlar 
dışında herhangi bir projeye yatırım 
vetler Bütçesinin programlarında iki ö 
törü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyl 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştı 
alan alım ve hizmetler, Devlet Planla 
lık programlara ek yatırım çizelgelerind 
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Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında topiu ola
rak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına iliş
kin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan tarafından onaylanmış prog
ramlarda gösterilen işler esas alınır. 

1979 yılı programına ekli yatırım projeleri için programla ayrılan ödenekler
den başka projeler ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu deği
şiklikler için «1979 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair Karar» da yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cetvellerinin Resmi Gazetede 
yayınlanmasına kadar, ödeneği bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca kabul 
edilmiş bulunan projeye ilişkin tüm hazırlıkları tamamlanmış olan yatırım pro
jelerini ihale etmeye ve taahhütlere girişmeye hizmeti yapacak Bakan yetkilidir. 

YURT DIŞINDAN SAĞLANACAK MALZEMELERLE DEVLET MAL
ZEME OFİSİNDEN ALINACAK TAŞITLARA AİT KREDİLERİN MAHSUP 
SÜRESİ : 

MADDE 15. — Dış ülkelerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış bu
lunan kredilerin akreditife ayrılan miktarlarından, mali yılın son günü itibariyle 
bedeli transfer edilmek üzere bankaya yatırılmış bulunan kısma ilişkin mal tutar
ları mahsup süresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsup edilir. Zorunlu du
rumlarda, anılan süre içinde mahsubu sağlanamayan diş alımlar için 3010 sayılı 
Yasa hükümlerini uygulamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Dış ülkelerden getirilecek malzeme karşılığı olarak, 1977 ve daha önceki 
yıllarda 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi uyarınca 
açılmış bulunan kredilerden akreditife ayrılmış, ancak 3010 sayılı Yasa hüküm
lerinin uygulanmaması nedeniyle, mahsup işlemi yapılamamış miktarlarla ilgili 

(Bütçe Karma Komisyon 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir 
rak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin 
kin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile i 
programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1979 yılı programına ekli yatırım proje 
lerden başka projeler ve amaçlar için aktarm 

Yatırım projelerinin uygulanmasında pro 
gerçekleştirilmesine öncelik verilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde 
şiklikler için «1979 yılı programının uygulan 
dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek ya 
yayınlanmasına kadar, ödeneği bütçede yer 
edilmiş bulunan projeye ilişkin tüm hazırlık 
jelerini ihale etmeye ve taahhütlere girişmey 

YURT DIŞINDAN SAĞLANACAK M 
ZEME OFİSİNDEN ALINACAK TAŞITL 
SUP SÜRESİ : 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci madde 
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mal bedelleri, genel ve katma bütçeli kuruluşlar bütçelerinde açılacak 630 har
cama kaleminden mahsup ediür. Bu harcama kalemi için yeni tertip açmaya ve 
gerekli ödeneği kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt be
delleri, taşıtların mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde teslim edilmesi ve 
tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

ÇEŞİTLİ FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin 
hükümler aşağıdaki fıkralarda gösterilmiştir. 

A) Aylık ve Diğer Personel Giderleri ile İlgili Fon : 
Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yönetmelik ve kararna
melerin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - mali 
transferler) programının, (09 - diğer mali transferler) altprogramının (301 - Dev
let Memurları Kanununun ve yönetmeliklerinin gerektirdiği giderler karşılığı) 
faaliyetindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin 
hizmet programlarında yer alan (110 - aylıklar), (120 - sözleşmeli personel üc
retleri), (140 - sosyal yardımlar), (150 - ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin 
gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160 - taz
minatlar ve ödüller), (170 - ödenekler), (180 - tedavi yardımı ve cenaze giderleri) 
harcama kalemlerine ve j % 1 ek karşılıkları ile ilgili tertiplere yeterince ödenek 
aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek (fazla çalışma üc
reti olarak ayrılan kısım hariç ) Maliye Bakanınca yeterince artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas itibariyle giderlerini kendi 
gelirleriyle karşılamakla beraber, yalnız belli amaçlarla genel bütçeden hazine 
yardımı alan katma bütçeli idareler için yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine 
ilişkin ödenek gereksinmeleri için, yalnız bu harcama kalemleriyle ilgili harcama-

(Bütçe Karma Kom 

ÇEŞİTLİ FONLARA İLİŞKİN HÜK 

MADDE 16. — Maliye Bakanlığı 
kin hükümler aşağıdaki fıkralarda göste 

A) Aylık ve Diğer Personel Gider 
Devlet Memurları, Kanunu Ünivers 

vetleri Personel Kanunu, Sağlık Person 
Kanun ve diğer kanunlar ile bunların 
nameletın gerektirdiği harcamalar için, 
transferler) programının, (09 - diğer ma 
let Memurları Kanunu ile diğer kanun 
derler karşılığı) faaliyetindeki ödenekte 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında 
meli personel ücretleri), (140 - sosyal y 
üniversitelerin gece öğretimine ilişkin 
hariç), (160 - tazminatlar ve ödüller), (1 
cenaze giderleri) harcama kalemlerine v 
yeterince ödenek aktarmaya Maliye Ba 
(fazla çalışma ücreti olarak ayrılan kıs 
artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleri ile karşıl 
gelirleriyle karşılamakla beraber, yalnız 
yardımı alan katma bütçeli idareler içi 
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larda kullanılmak üzere, Maliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer 
tertibine bu fondan aktarma yapılabilir. 

B) Ücretlerle İlgili Fon : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali transferler) programının, (09 - diğer 
mali transferler) altprograminin, (305 iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği 
ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten iş ve toplu iş sözleşmeleri
nin gerektirdiği mali yükleri karşılamak üzere, genel bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idarelerin (2) ödenek türü dışında ya da (2) ödenek türü içinde 
olup da DPT vizesi dışında kalan ilgili harcama kalemlerine aktarma yapmaya 
ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya esas itibariyle giderlerini 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, yalnız belli amaçlarla Genel Bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

C) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, (09 - di
ğer mali transferlerle ilgili ödemeler) altprogramının, (303 - Yatırımları hızlandır
ma fonu) faaliyetinin 940 kod numaralı (Mali transferler) harcama kalemindeki 
ödenekten, 1979 yılı programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna 
ilişkin Kararname hükümlerine göre 1979 programındaki ödeneği artırılan veya 
1979 programına eic olarak kabul olunacak imalat sanayii ve enerji üretim pro
jeleri ile işçi ücretlerine harcanmak üzere, genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin hizmet programlarında mevcut veya yeniden açılacak projelerin ilgili 
harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 - İktisadi transferler 
ve yardımlar), programı ile (930 - Mali transferler) programının (08 - İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine ikraz ve avanslarla ilgili 
ödemeler) altprogramının ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya ve bu ödeneği 
altı katına kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

D) Öngörülmeyen Giderler Karşılığı Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin öngörülmeyen giderler karşılığı tertibinde yer 

(Bütçe Karma Komisyon 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin t 
neklerle yürüten kuruluşların yukarıdaki fık 
ilişkin ödenek gereksinmeleri için, yalnız bu 
malarda kullanılmak üzere, Maliye Bakanın 
transfer tertibine bu fondan aktarma yapılabil 

B) Ücretlerle ilgili Fon : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali 

mali transferler) altprogramının, (305 - iş ve 
ği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan 
rinin gerektirdiği mali yükleri karşılamak ü 
katma bütçeli idarelerin (2) ödenek türü dı 
olupta DPT. vizesi dışında kalan ilgili harc 
ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili 

Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşı 
kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, yal 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler 

C) Yatıranları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali 

mali transferlerle ilgili ödemeler) altprogram 
fonu) faaliyetinin 940 - kod numaralı (ma 
ödenekten, 1979 yılı programının uygulanm 
ilişkin kararname hükümlerine göre 1979 pr 
1979 programına ek olarak kabul olunan ön 
çi ücretlerine harcanmak üzere, genel bütçel 
hizmet programlarında mevcut veya yenide 
kalemlerine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ( 
lar) programı ile (930 - mali transferler) pro 
külleri ile kamu iktisadi teşebbüslerine ikra 
programının ilgili faaliyetlerine aktarma yap 
dar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Öngörülmeyen Giderler Karşılığı Fon 
Maliye Bakanlığı bütçesinin öngörülmey 



(Hükümetin teklifi) 

alan ödenekten, bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen ve bütçede ter
tipleri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşdamak amacıyla ilgili kuruluş 
hizmet programlarında gerekli tertipleri açarak, aktarma yapmaya ve bu tertip
lerden yapılacak ödemelerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye Bakam 
yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliye Bakanınca beş katına kadar artırı
labilir. 

E) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderlerini Karşılama Fonu : 
Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel ve katma bütçeli 

kuruluşlarla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini karşılamak üzere;Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, (09 - Diğer mal' trans
ferler) altprogramımn, (308 - Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
projelerin Türk lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki ödenekten, genel 
ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri ile, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferler
le ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde gereksinim oranında artırabilir. Bu 
ödeneğin kullanış şekli ve harcama esasları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

F) Yabancı Ülkelere Verilecek Proje Kredileri Karşılığı Fonu : 

1979 mali yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının, (09 -

Diğer mali transferler) altprogramımn, (307 - Yabancı ülkelere verilecek proje 
kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği, Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanacak 
yabancı ülkelere açılacak yatırım kredilerine ayırmaya; 

b) Kredinin verilmesine, uygulanacak faiz oranı ile geri ödeme zamanına 
ilişkin biçim ve koşulları saptamaya; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar artırmaya, 

(Bütçe Karma Kom 

alan ödenekten, bütçenin hazırlanmas 
tipleri bulunmayan, ancak yerine get 
kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve 
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transferler) altprogramımn, (308 - ulu 
lanan projelerin Türk Lirası giderleri 
ten, genel ve katma bütçeli kuruluşla 
lemleri ile, kamu iktisadi teşebbüsle 
cak transferlerle ilgili olarak Maliye B 
açılacak olan harcama kalemlerine ak 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerekt 
ödeneğin kullanış şekli ve harcama e 

F) Yabancı Ülkelere Veriîecek P 

1979 mali yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (9 

ğer mali transferler) altprogramımn, ( 
dileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneğ 
yabancı ülkelere açılacak yatırım kred 

b) Kredinin verilmesine, uygulan 
ilişkin biçim ve koşulları saptamaya; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş k 



{Hükümetin teklifi) 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
G) Yükseköğretimde Kapasite Artırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transferler) programının (09 - Diğer 

mali transferler) altprogramının, (304 - Yükseköğretimde kapasite artırma 
fonu) faaliyetindeki ödenekten, Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine aynı 
bakanlık veya üniversite ve akademiler bütçelerindeki hizmet programlarında 
yer alan kapasite artışı ile doğrudan doğruya ilgili harcama kalemlerine, yalnız 
yıh içinde ortaya çıkan öğrenci kapasite artışlarının gerektirdiği harcamaları kar
şılamak amacıyla aktarma yapmaya ve bu tertipte yer alan ödeneği beş katına 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

H) Genel Sağlık Sigortası Fonu : 
Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkması halinde, bu yasanın uygulanması 

ile ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderlerin karşılanması amacıyla 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, (04 - Sosyal 
transferlerle ilgili fonlar) altprogrammda, (431 - Genel Sağlık Sigortası giderleri) 
faaliyetini açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

I) Tarım Sigortası Fonu : 
Tarım Sigortası Yasasının çıkması halinde, bu Yasanın uygulanması ile ilgili 

olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderlerin karşılanması amacı ile, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, (04 - Sosyal trans
ferlerle ilgili fonlar) altprogrammda, (433 - Tarım sigortası giderleri) faaliyetini 
açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca düzenlenecek 
bir yönetmelikle, saptanır. 

J) Güvenlik Sigortası Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal transferler) programının, (04 - Sos

yal transferlerle ilgili fonlar) altprogrammda, «Güvenlik Sigortası Fonu» faali
yetini açmaya ve bu fona yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

{Bütçe Karma Komisyonu 
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«Güvenlik Sigortası Yasasının» çıkması halinde, bu Yasanın uygulanması 
ile ilgili olarak Hazineyi ilgilendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. 

NÜKLEER ENERJİ ALANI : 

MADDE 17. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Yasayla onaylanan «Nük-

(Bütçe Karma Ko 

«Güvenlik Sigortası Yasasının», ç 
ile ilgili olarak hazineyi ilgilendiren 

K) Belediyelerini Borç Ödemelerin 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 

lediyelere Yardım) altprogramınm (2 
dım Fonu) faaliyetindeki ödenekten, 
fazla belediyelerin Hazineye, katma b 
büsleri ile kamu kuruluşlarına borç 
gereksinmelerine katkıda bulunmak 
nüfus oranına, % 30'u ise kentleşm 
belediyelere dağıtılmak üzere her ay 
yapmaya, borçlarını ödemeyen beled 
mahsup ederek ilgili kuruluşlara öde 
meye neden olan belediyelere yardım 

L) Belediyelerin Otobüs Alımına Y 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 
lediyelere Yardım) altprogramınm (2 
Fonu) faaliyetindeki ödenekten nüfusu 
şımı gerçekleştirmeye yönelik otobüs 
belediyelere ödeme yapmaya Maliye Ba 

M) Sıkıyönetim giderlerini karşı 
sine (930 - Mali Transferler) program 
ödemeler) altprogramınm (319 - Sıkıy 
(940 - Mali Transferler) harcama ka 
1728 sayılı Kanunla eklenen son fıkra 
ilişkin yeniden tertip açmaya ve bu 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

NÜKLEER ENERJİ ALANI : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci 



(HiiMimetlin teklifi) 

îeer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete dair Sözleşme» nin 7 nci maddesi 
kapsamı içinde oftaya çıkacak hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli öde
neği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme ilke ve 
(koşullarını saptamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNE YAPILACAK AKTARMA
LAR : 

MADDE 18. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının kendi hesap
larına genel bütçeli dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya 
yurt dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarlarını, bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğren
cilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun büt
çesinde mevcut veya yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya pro
jelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAYINDIRLIK VE KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAN
LIKLARI BÜTÇELERİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 19. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, der
nekler, vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzeri 
tesisleri ile bunlara ilişkin tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıy
la Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bun
ların bakımı, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açılacak özel tertibe gelir, 
diğer yandan (a) fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) cetveUefinıkı sonunda açıla
cak özel program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki 
esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Bütçe Karma Komisyo 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇ 
LAR : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci madd 

BAYINDIRLIK VE KÖYİŞLERİ VE 
LARI BÜTÇELERİNE YAPİLACAK AKT 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu mad 
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Bayındırlık. Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin yapılmasında ilgili ku
ruluşların ihale mevzuatını uygulamaya yetkilidir . 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, gelir 
ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprog
ram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde, 
yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprog
ram, faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, Genel ve Katma 
Bütçeli kuruluşların 1978 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerin 
de mevcut ödeneklerden Genel Bütçedekileri doğrudan doğruya aktarmaya, Kat
ma Bütçelerdekileri ise önce ilgili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazineye 
ödetmeye ve ödenen miktarı bir yandan Genel Bütçeye gelir ve diğer yandan 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak özel prog
ram, altprogram, faaliyet veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE JANDARMA GENEL KOMU
TANLIĞI BÜTÇELERİ ARASINDAKİ AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 20. — Milli Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Ko
mutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Milli Savunma Bakan
lığına cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile, 
varılacak uzlaşma üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet ve 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde yer 
alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürü
tülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarmaya, 

(Bütçe Karma Kom 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
TANLIĞI BÜTÇELERİ ARASINDA 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci m 
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Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MALZEMELER : 

MADDE 21. — A) Genel Bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idare
lere dış kaynaklardan veya Uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu 
ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla ilgili vergi ve resimlerinin 
ödenmesi amacı ile, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden 
açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) 1979 Bütçe yılı içerisinde Milli Savunma ihtiyaçları için yabancı dev
letlerden askeri yardım yolu ile ya da diğer yollardan fiilen sağlanacak malze
me ve eşya bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adla açılacak bir tertibe gelir ve 
karşılığını Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek 
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

TAHSİS AMACI KALMAYAN BAĞIŞLAR : 

MADDE 22. — Tahsis amacının gerçekleştirilmiş olduğu ya da tahsis ama
cının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz duruma düştüğü saptanan, bağış
lara ilişkin özel ödenek artıklarını, iptal etmeye ve bu konuda gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA YABANCI ÜLKELERE YAPILA
CAK HİZMET KARŞILIKLARI : 

MADDE 23. — A) Milli Savunma Bakanlığınca yabancı ülkelere ve ulus
lararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kul
lanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarları; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutu
lan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan mas
raflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava alanla
rının bakım ve onarımları için yapılacak giderlerin NATO makamlarınca kar
şılanması öngörüldüğünden bu işler için verilecek paraları; 

ı (Bütçe Karma Komisyo 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GEL 

MADDE 21. - - Tasarının 21 ndi madd 

TAHSİS AMACI KALMAYAN BAĞIŞ 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci madd 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 
CAK HİZMET KARŞILIKLARI : 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü mad 



(Hükümetin teklîfi) 

Aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan 
adı geçen bakanlık bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydet
meye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harcanmayan 
kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakam yetkilidir. 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ : 
MADDE 24. — A) Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin «Planlama hiz

metleri» programı «Araştırma - inceleme ve proje hizmetleri» altprogramınm 
«Araştırma - inceleme ve proje hizmetleri»ı projesinde yer alan ödenekten bir kıs
mını, Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine 
uygun çalışmaların yaptırılması amacı ile, genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili 
tertibine aktarmaya, ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin (111-04-3-141-930) kod numaralı 
tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerdeki tarımsal geliştirme 
ve çiftliklere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacı ile, genel ve kat
ma bütçeli idarelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu ter
tipten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BAĞLI CETVELLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

(A) CetveK : 

MADDE 25. — Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı ekli (A) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

(Bütçe Karma Kom 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKL 

MADDE 24. — Tasarımın 24 ncü 

DÖRDÜN 

BAĞLI CETVELLERE 

(A) Cetvel : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci 
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(B) Cetveli : 

MADDE 26. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsili
ne 1979 mali yılında da devam olunur. 

Ayrıca; 
A) Musul petrollerimden biriken (100) milyon liralık paydan mali yıl için

de tahsil edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 
B) Okul Pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Yasada değişiklik yapılıncaya 

kadar, okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i, bütçenin (B) cetvelindeki «Pansi
yonlu okul ücretleri karşılığı», 

C) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) 
cetvelindeki «Petrolden Devlet Hakkı» 

Tertibine gelir kaydolunur. 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 27. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere 
bağlı döner sermayeli işletmelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletme
ler ile, üniversitelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve Adalet Bakanlığı Ceza 
ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler hariç) bir 
ay içindeki gayri safi gelirinden % 15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu kâr
larını Genel Bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, kaydına, raporlanması-
na, yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptanma
sına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazine kaybı, ilgili 
döner sermaye işletmelerinin ita amiri ve saymanından 6183 sayılı Yasaya göre 
yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşin gelir hükümlerinin uygulanmasın
da süre aşımı nedeni ile ortaya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

MADDE 28. — Özel Fonlardan : 
a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 

gün ve 79 sayılı Yasanın 9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 

'(Bütçe! Karma Komisyon 

# ) Otveli : 

MADDE 26. — Tasarının, 26 ncı madd 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İ 

(MADDE 27. — Tasarının 27 nai maldd 

MADDE 28, — Taisaranm 28 nci madde 
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2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince kurulan «İstikrar Fonu» na 
yatırılacak paraların net artıklarını, 

b) TC Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek tutarı, 

c) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci maddesinin 1 nci fık
rası gereğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

DİĞER CETVELLER : 

MADDE 29. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi uyarınca, 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) cetvelinde; 

b) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları (Ç) cetvelinde; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren yasalar (G) 
cetvelinde; 

B) 2005 sayılı Yasanın 2 nci maddesine göre, Mil i EğMim Bakanlığınca yö
netilen okul pansiyonlarında kalan öğrencilerden alınacak ücretler, (M) cetve
linde; 

C) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunumun; 
a) 36 nci maddesine göre Milli Müdafaa Müfkellefiyetii yoluyla alınacaıc 

hayvanların alım değerleri (O) cetlvelünjde; 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alıım değerleri (P) cet
velinde; 

D) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 ncu maddesi uyarınca 
kurumların saıtınalacakları taşıtların en çok sattımalhra bedelleri, (T) cetvelinde; 

E) Harcamaia?:ı ilişiklin formül (R) cetlveinlde göisterilirnliştir. 

(Bütçe Karma Kom 

DİĞER CETVELLER : 

MADDE 29. — A) 1050, sayılı 
n raddesi uyarınca 

a) Geliır 'çeşütlerinden her birinin 
b) Yasalarla bağlanmış vatani hiz 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenm 

cetvelinde; 
B) 2005 sayılı Yasanın 2 nci ma 

yönetilen okul pansiyonlarında kalan 
velinde; 

C) 7.6.1939 tarihi ve 3634 sayılı 
a) 36 nci maddesine göre Milli M 

vanların! alımı değerleri (O) cetvelinde; 
b) 38 nci maddesine göre alınac 

cdi velinde; 
D) 5.1.1961 tarihi ve 237 sayılı T 

kurumların satın alaeaikîan taşıtların en 

E) Harcamalara ilişkin formül (R) 
F) 2171 sayılı Kamu Yömetüminde 

Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek A 
lemler Hakkındaki Yetki Kamunu uyar 
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YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 30. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 
ncü maddesliriin (a) ve (b) 'henstfeninıdıe yazık oran ve gündelik tutarlarına MişJki-ı 
sınırlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı yasanın 34, 45 ve 
50 nci maddeleri uyarınca her yıl Bütçe Kaınıunu ile saptanması gereken katsayı, 
oran ve tutarlar, (H) cetvelinde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Geme! Kadro 
Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınmak suretiyle 1079 Maf Yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ek olarak (H) cetvelinin uygulanmasında, aşağıdaki 
ilkelere göre işlem yapılır, 

A) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki en az 4 lira gündelik (80) lira 
olarak uygulanır. 

B) Harcırah Kanununun* 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı yasaya ilişik (1) 
ve (2) sayılı cetvellerdeki 950 lira aylık tutar yerine 6 nci derece kadrosu, (2) sa
yılı cetveldeki 2000 liiralı'Jc tulCar yeriine 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

C) Gerekli yasal değüşjiklliık yapılıncaya kadar Harcırah Kanununun 33 ncü 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre saptanan gündelikler; Bakanlık ve ba
ğımsız Genel Müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Maliye Bakanlığı he
sap uzmanı ve uzman muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfetişleri, işgüvenlğîi 
müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Diyanet İşleri Başkan
lığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sosyal Sigortalar 
Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, bankalar yeminM murakıpları 
ve murakıp muavinleri, Bakanlıktar merkez örgütüne dahil kontrolörler ve staj
yer kontrolörler, belediyelerdeki tüm müfettiş ve müfettiş muavinleri ve Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzîman ve uzman muavinlerine 1979 mali 
yılında yetklili makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapacakları teftiş, 

(Bütçe Karma Komisyo 

deki Kararnameye göre her yıl Bütçe K 
2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 
sınırlar (t) 'işareti cetvelde, gösterilfrriiştir. 

YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLE 

MADDE 30. — 1.3.1954 tarihli ve 624 
maddesimin (a) ve (b) benlilerinde yazılı ora 
layıcı hükümler ugyulanımıaımak üzere, 'bu 
50 tnjûi maddeleri, uyarınca her yıl Bütçe Ka 
oran ve tutarlar, (H) cetvelinde gösterillmıişlüır 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ö 
Kanununun 7 nci maddesii hükmü, perso 
esas alınmak suretiyle 1979 mali yılında da uy 

Yükarıdakii hükümlere ek olarak (H) 
ilkelere göre işlem yapılır. 

A) Harcırah Kanununun 37 nci madde 
olarak uygulanır. 

B) Harcırah Kanunumun 29 ve 45 ncü 
(2) sayılı cetvellerdeki 95Q İra aylık tutar y 
cetveldeki 2000, KiraJık tutar yerine 1 nıoi de 

C) Gerekli yasal değişiklik yapılıncaya 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre sap 
ğımsız genel müdürlük müfettiş ve müfetti 
sap uzmanı ve uzman muavinleri, Çalışma 
müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu M 
lığı müfettiş ve müfettiş muavinleri, ilköğre 
rumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavin 
murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez ö 
kontrolörler, belediyelerdeki tüm müfettiş v 
Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzma 
kili makamlarca onaylanan program çerçe 
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tahkiik ve incelemelerde, görevin yapıldığı ve kulumun örgüt merkezlinin bulun
duğu yere bakılmaksızın birinci fıkra hükmüne göre ödenir. 

D) Belediye sınırları dışında görev yapan defterdarlık kontrol memurları için 
en az gündelik tutarı 110 İ ra olanak saptanmıştır. Bunların Maliye Müfettişjltari, 
Maliye Hesap Uzmanları ve genel müdürlükler köntrolörlerliiyle biırlikte memu-
riyet merkezleri dışmda düzenlenecek çalışmalara katılmaları hainde günde
liklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine devam, olunur. 

E) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi kapsamına girenlerin yurtdışı gün
deliklerinde uygulanacak katsayılar Bakanlar Kurulunca saptanır. 

F) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev gezilerinde Cum
huriyet Senatosu ve Mİlet Meclisi Başkanları, Başlbafcan, Bakanlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Gene! Kurmay Başkanı, Kuivvet Komutanlar' 
ile resmi çağrıya uyarak geziye kaıMan eşlerine, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekreterleri ile Dışişleri] Bakanlığı Genel Sek
reteri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üze-
rlinde yol gideri ödenir. 

Ancak dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi veril 
mis 'bulunanların yurt dışında yaptıkları görev gezileri ile elçilerden yurt dışın
da bir yere veya merkeze görüşme amacıyla çağırılanlara kararname aranmak
sızın birinci mevki üzerinden yol gideri verilir. 

G) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinde 26.9.1978 tarih ve 
2171 sayılı Yetki Kanunu uyarınca gerekli değişiklikler yapılıncaya değin; 

a) Seyyar görev tazminatının hesabında kadro derecesi (657 saydı Kanunun 
değiştik 45 nci maddesi gereğince fcaldno karşılık gösterilerek yapılan atamalarda 
ise kazanılmış hak ^ylık derecesi) esas alınır. 

>b) 1979 mali yılında seyyar görev tazminatı aşağıda saptanan tutarlar üzerin
den ödenir. 

Kadro Derecen 1 — 4 olanlara 1.000 lira 
Kadro Derece;« 5 — 9 olanlara! 777 lira 
Kadro derecesi 10 —< 15 olanlara 672 lira 

(Bütçe1 Karma Kom 

incelemelerde, görevin yapıldığı ve kurum 
kılmaksızın birinci fıkra hükmüne göre 

D) Belediye sınırları dışında göre 
için en az gündelik tutarı 110 lira olar 
tişleri, Maliye hesap uzmanları ve gen 
memuriyet merkezleri dışında düzenlen 
deliklerinin bu tutar üzerinden ödenme 

E) Harcırah Kanununun. 34 ncü 
gündeliklerinde uygulanacak katsayılar B 

F) Yurt dışına veya yurt dışında 
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başk 
yük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkur 
resmi çağrıya uyarak geziye katılan 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekre 
terleri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 nc 
rinden yol gideri ödenir. 

Ancak dış ülkelerde görevli elçilerde 
miş bulunanların yurt dışında yaptıkları 
bir yere veya merkezde görüşme amac 
zın birinci mevki üzerinden yol gideri 

G) 6245 sayılı Harcırah Kanununu 
2171 sayılı Yetki Kanunu uyarınca ge 

a) Seyyar görev tazminatının hes 
nunun değişik 45 nci maddesi gereğinc 
malarda ise kazanılmış hak aylık derec 

b) 1979 mali yılında seyyar görev 
rinden ödenir. 

Kadro derecesi 1 - 4 olanlara 1 0 
Kadro derecesi 5 - 9 olanlara 7 
Kadro derecesi 1 0 - 1 5 olanlara 6 
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c) 2162 sayılı Sağlık Peirlsoniefeıan Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Ka
nun kapsamına giren (49 ncu madde de sayılan sağlık personelli dahil) personele 
seyyar görev tazminatı ödenmez. 

d) 49 ncu madde uyarınca, hangi memuriyetler için ve hangi koşullarda 
seyyar görev tazminatı verileceği Maliye Bakanlığınca saptanır. Kurumlarca sey
yar görev tazminatı verilecek personelin sayı ve unvanlarını içerecek şekilde dü
zenlenecek listelerin ödeme yapılmadan önce, Maliye Bakanlığına vize ettiril
mesi zorunludur. 

e) îş yeri veya is kolu düzeyinde yapılacak toplu iş sözleşmelerine yukarda 
saptanan esaslara ?>kırı olarak seyyar görev tazminatlarını arttıracak veya her 
ne ad altında olursa olsun, iMnci bir ödemeye yol açabilecek hüküm getirilemez. 

H) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için en az gündelik miktarı 
110.— lira olarak saıptanmıştır. 

Ayrıca bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi uy
gulanmaz. 

(Bütçe Karma Komisyon 

c) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tams 
kapsamına giren (49 ncu maddede sayılan S 
yar görev tazminatı ödenmez. 

d) 49 ncu madde uyarınca hangi mem 
seyyar görev tazminatı verileceği Maliye 
seyyar görev tazminatı verilecek personelin 
düzenlenecek listelerin ödeme yapılmadan ö 
mesi zorunludur. 

e) İşyeri veya iş kolu düzeyinde yapılac 
saptanan esaslara aykırı olarak seyyar göre 
ne ad altında olursa olsun, ikinci bir öd 
rilemez. 

H) Tekel Genel Müdürlığı tütün eksp 
110 lira olarak saptanmıştır. 

Ayrıca bunlar hakkında 6245 sayılı Ha 
uygulanmaz. 

İ) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerince düzen 
katılacak sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzm 
diğer görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve D 
Türk müziği korosu tarafından düzenlenec 
tılacak sanatçılar ile diğer görevlilere öden 
olarak saptanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Sen 
ziği Korosu sanatçıları ile diğer görevliler 
ikamet giderlerinin karşılanması konusunda 
de ile 1309 sayılı Kanunun 15 nci madde h 
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İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

KATSAYI ESASI : 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi 
uyanınca sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aıylık 
tutarlarıma çevriilmıesıinde (14) katsayı ve 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 
10,6.1975 taıriih ve 1908 sayılı Kanımla değiştirilen birinci maddesinde yer alan 
gösterge tablolarına (1,5) katsayısı uygulanır. 

KADROLAR : 

MADDE 32. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara veril
miş ve 'intibak; işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 - 1978 mali 
yılları Bütçe kanuMarıının ilgili maddeleri uyarınca kurumlara verilmiş olan kad
rolar 1979 mali yılı içinde de geçerlidir. 

b) 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile Kanun Hükmünde kararnamelere 
göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara dayanı
larak söz konusu kanun ile kararnamelerin intibak hükümlerine göre saptanan 
dereceleri üzerinden ödeniiır. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
Bk Geçici Maddeler ile 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararniafrıelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı 
istemler ile yargı organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek düzeltilmiş 
inüibaik formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uyarınca 
(alınan 13.11.1971 gün ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu Kararnameyi değiş
tiren ve değiştirecek olan kararnamelerdeki hükümlerin uygulanmasına devam 

(Bütçe Karma Kom 

İKİNC 

Kamu Personeli 

BİRİNC 
Ayhklara ve Kadro 

KATSAYI ESASI : 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosu 
tutarlarına çevrilmesinde (16) katsayı 
nunun j 10 . 6 . 1975 tarih ve 1908 
sinde yer alan gösterge tablolarına (1,7) 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad 

KADROLAR : 

MADDE 32. — a) 1322 sayılı 
rilmiş ve intikal işlemlerinde kullanılm 
yılları bütçe kanunlarının ilgili mad 
kadrolar 1979 mali yılı içinde de geçerli 

b) 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sa 
melere göre intibakı yapılan persone 
dayanılarak söz konusu kanun ile 
saptanan dereceleri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memur 
nen ek geçici maddeler ile 15 . 5 . 
hükmünde kararnamelere göre yapıla 
ya itirazlı işlemler ile yargı organlar 
düzeltilmiş intibak formları aylık öd 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Ka 
rınca alınan 13 . 11 . 1971 gün ve 
meyi değiştiren ve değiştirecek olan 
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olunur. Ancak her kurum için bu fıkra gereğince mali yıl içinde birden fazla 
kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların kadrolarında yer alan sorumlu 
saymanlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu say
manlıklarda çalıştırılan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli görülenlerin 
kadroları ilgili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kadrolarına 
elklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlaırdan Maliye Bakanbğınca uygun 
görülenler bu yolla Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen atanarak 
aynı saymanlıik müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet genişlemesi nedeniyle gereksin
me duyduğu çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarının ihdasına, Devlet Personel Dai
resinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili 1975 ve daha önceki mali yıllara ait kar-.' 
şılıkh ve karşılıksız borçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin (Geçen ve 
eski yıllar karşılıklı borçları) tertibimden ödenir. 

f) 12.3.1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri 
ve İştiralkleri Hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 29.2.1980 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ : 

MADDE 33. — A) Kurumlara verilmiş bulunan kadrolardan değiştirilmesi 
gerekl görülenler, söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup da iptal 

(Bütçe Karma Komisyon 

sına devam olunur. Ancak her kurum için 
birden fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kur 
rumlu saymanlar ile Maliye Bakanlığına b 
rumlu saymanlıklarda çalıştırılan memurl 
görülenlerin kadroları ilgili kuruluş kadrol 
kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştır 
ğınca uygun görülenler bu yolla Maliye Ba 
len atanarak aynı saymanlık müdürlükleri 
lendirilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizm 
me duyduğu çarşı ve mahalle bekçisi kad 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının 
yetkilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile, ilgili 19 
karşılıklı ve karşılıksız borçlar, Emniyet G 
ve Eski Yıllar Karşılıklı Borçları) tertibind 

f) 12 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İkt 
seseleri ve İştirakleri hakkındaki Kanunun 
süre 29 . 2 . 1980 tarihine kadar uzatılmışt 

g) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, 
sadi Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya 
nılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya 
nuna tabi olmayan daire ve kurumlar, 65 
personele ait kadrolardan anılan yasanın 
ve özel koşulları taşımak kaydıyla Sakat v 
nun 25 nci maddesinde belirlenen oranlarda 
ları kadar atama yaparlar. 

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ : 

MADDE 33. — A) Kurumlara verilm 
mesi gerekli görülenler, söz konusu kadro 
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editoıeşli gemken kadrolardan olmaması ve aralarında dört dereceden (4 dahil) 
fazla fark bulunmaması koşuluyla, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Daire
sinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca aynı veya diğer bir sınıftan veya de
ğişik denece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir, 

Ancak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadrolardan herhangi birinin 1 - 4 
diereoetlleire girmesi halinde, değiştirilmesi gerdkli görülen kadrolar, yukarıda 
belirtilen koşullara uyularak ilgili kurumun önerisine, Devlet Personel Dairesi
nin ye Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca aynı 
veya düğer sınıftan veya değişik derece ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Kurumlara verilmiş olup da halen dolu bulunan 5-15 nci derece kadro
lar, bu kadrolarda bulunan memurların yalnızca 657 saydı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 6& nci naaddesinin (A) bendi uyarınca yapılacak derece yükseMl-
mesi işleminde fkulanılmak koşuluyla, kurumun önerisi ve Devlet Personel Daire
sinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bir üst dereceden kadrolarla değiş-
tirileMir. 

Ancalk, bu maddeye göre kadroları değiştMlenlerin özlük hakları, değiştirilen 
yemi kadrolara atama işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanıl
mış halk olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye 
devtam olunur. 

G) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 34 ncü maddesine göre 
«Genel Kadro Kanunu;» çıkıncaya kadar: 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapılan 
ve bjalen bu kadrolarda bulunmakta olan Devlet Memurları bu kadroların veril
diği görevin eski unvanlarını taşırlar. 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıldığı sırada Kuruluş kanun
larının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine daya
nılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibakların yapıldığı sırada kendile
rine verilen intibak kadrolarında 'bulundukları sürece, söz konusu kanunlara 
göre fiilen yaptıkları görevin unvanını taşırlar. 

(Bütçe Karma Kom 

da iptal edilmesi gereken kadrolardan 
(4 dahil) fazla fark bulunmaması koş 
sonel Dairesinin görüşü üzerine Maliy 
tan veya değişik derece ve unvanlı ka 

Ancak geri verilecek veya ihdas ed 
derecelere girmesi halinde, değiştirilm 
belirtilen koşullara uyularak ilgili kur 
sinin ve Maliye Bakanlığının görüşleri 
veya diğer sınıftan veya değişik derece 

B) Kurumlara verilmiş olup da ha 
rolar, bu kadrolarda bulunan memur 
ları Kanununun değişik 68 nci madde 
ce yükseltilmesi işleminde kullanılmak 
Personel Dairesinin görüşü üzerine 
kadrolarla değiştirilebilir. Maliye Baka 
önerisi ve Devlet Personel Dairesinin g 
ce kadrolarda sınıf ve unvan değişikliğ 

Ancak, bu maddeye göre kadrola 
rilen yeni kadrolara atanma işlemleri 
kazanılmış hak olarak alıncaya kadar 
meye devam olunur. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları K 
«Genel Kadro Kanunu» çıkıncaya kad 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanu 
lan ve halen bu kadrolarda bulunmakt 
verildiği görevin eski unvanlarım taşırla 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intib 
larının ilgili madde veya 5439 sayılı K 
nılarak başka görevlerde çalıştırılanlar 
lerine verilen intibak kadrolarında bu 
göre fiilen yaptıkları görevin unvanım t 
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KADRO İHDAS VE İPTALİ : 

MADDE 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki durumlarda, değişiktik yoluyla 
kadro sağlanamadığı takdirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Balkanlar Kurulunca kadro 
ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bulunanlardan çalıştırılması 
gerekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadroları bulunmaması hainde 
askerlik görevinden döneceklerin yeniden aıtamalannm yapıliaibilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen birimlerde 
çalıştırılacak memurlar için; 

d) Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 yılı programında kurulması ve ge
nişletilmesi öngörülen hizmet birimlerinde çalıştırılacak memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan değişikliği ile 
ilgili hükümleri gereğince kadro sağlanması için; 

f) Genel güvenliğe 'ilişkin görevlerde çalıştırılacaklar için; 
Ancak, bu madde uyarınca tüm genel ve katma bütçeli daireler ile döner 

sermayeli kuruluşlar için yeniden ihdas olunacak devlet memuru kadrolarının 
toplamı, 1 Mart 1977 tarihinde tüm genel ve katma bütçeli daireler ile döner 
sermayeli kuruluşlarda var olan devlet memuru kadro sayısı toplamının yüzde 
ikisini geçemez. 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların iptali suretiyle kadro ihdasına 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca şahsa bağlı 
kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek değişikliklerinde yer 
alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile kararnamelerdeki dereceler
den kadro sağlanması için; 

(Bütçe Karam Komisyon 

KADRO İHDAS VE İPTALİ : 

MADDE 34. — A) Mali yıl içinde aşağ 
kadro sağlanamadığı takdirde, ilgili kurumu 
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi 
ihdas edilebilir. 

aı) Kurumlara zorunlu görev yüküml 
gerekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun b 
askerlik görevinden döneceklerin yeniden a 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarl 
çalıştırılacak memurlar için; 

d) Beş yıllık kalkınma planı ve 1979 y 
letilmesi öngörülen hizmet birimlerinde çalı 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanun 
ilgili hükümleri gereğince kadro sağlanması 

f) Genel güvenliği ilişkin görevlerde ç 
Ancak, bu madde uyarınca tüm genel 

sermayeli kuruluşlar için yeniden ihdas olu 
toplamı, 1 Mart 1979 tarihinde tüm genel 
sermayeli kuruluşlarda var olan Devlet mem 
geçemez. Milli Eğitim Bakanlığının «Eğiti 
giren kadroları hakkında bu hüküm uygula 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadro 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Mali 
kanlar kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 
kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Kar 
yer alanların 'boşalmaları halinde, bu ka 
derecelerden kadro sağlanması için; 
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b) 13 . 11 .1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile bu ka
rarnameyi değiştiren kararnameler uyarınca kurumlara eski kadroların iptali su
retiyle verilecek kadrolar için; 

c) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nedeniyle yapılacak kadro devri 
için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hizmetin görülmesi bakımın
dan zorunlu bulunmayan kadrolar ilgili kurumun önerisi, Devlet Personel Daire
si ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca iptal edilebilir. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN KADROLARI : 

MADDE 35. — a) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 1978 yılı fiili memur kad
roları ile 1979 yılı program kadrolarım ve bu kadrolardan 1979 yılında kullana
cakları miktarı mali yılın ilk iki ayı içinde Maliye Bakanlığına bildirerek vize 
ettirirler. 1978 yılı fiili kadrolarına ek olarak ihdas edilen kadrolar bu madde 
uyarınca vize edilmeden ve vize edilen miktarı aşacak şekilde kullanılmaz. 

b) 1 .3 .1979 tarihînden itibaren yeniden ihdas olunacak 5-15 nci dere
celerden memur kadroları ve kadro unvan değişiklikleri için önceden Maliye Ba
kanlığının uygun görüşü alınır. 

c) 17 .2 1972 gün ve 7/3968 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve bu karara 
ek olarak çıkarılacak kararlar kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri için 
mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Ancak bu konuda mali yıl 
içinde birden fazla kararname çıkarılmaz. 

d) Bu maddenin (b) ve (c) fıkraları uyarınca 1979 mali yılında tüm kamu 
iktisadi teşebbüslerince yeniden ihdas olunacak memur kadrosu sayısı, bu mad
denin (a) fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı vize ettirilecek tüm kamu iktisadi 
teşebbüsleri memur sayısı toplamının yüzde ikisini geçemez. Bu miktarın dağı
tımına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAZT KURUMLARA İLİŞKİN KADRO CETVELLERİ : 

MADDE 36. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
ve Devlet Planlama Teşkilatı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcılık meslek-

(Bütçe Kanına Kom 

b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sa 
nameyi değiştiren kararnameler uyarın 
tiyle verilecek kadrolar için; 

j) Kurumlar arasındaki hizmet ak 
için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da ku 
zorunlu bulunmayan kadrolar ilgili k 
ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLE 

MADDE 35. — Tasarının 35 noi m 

BAZI KURUMLARA İLİŞKİN K 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı 
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lerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yapanların, kadro cetvelleri 
bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkında bu yasanın intibak formlarına da
yanılarak aylık ödenmesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere kadrolara iliş
kin hükümleri uygulanmaz. 

ÖĞRETIM ÜYE VE YARDIMCILARININ KADROLARI : 

MADDE 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumla
rından 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan personele, 
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz konusu yasanın geçici 5 nci mad
desine göre aylık ödenmesine devam olunur. 

Yeni kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim kurumlarında kuruluş ve 
kadro yasaları ile alınmış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. Ancak 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda öngörülen duruma uymayan kadro
lar kadro unvanı aynı olmak koşuluyla, ilgili yükseköğretim kurumunun isteği 
üzerine Maliye Bakanlığınca personelin durumuna uygun aynı unvanlı kadro
larla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yükseköğretim kurumlarının 
1973 mali yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile yeni 
çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kullanılmayan kad
rolar, ilgili (Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu kararına da
yanılarak) üniversite rektörlüğünün veya akademi başkanlığının istemi üzerine 
Maliye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

İŞÇÎ KADROLARI : 

MADDE 38. — Genel bütçeye dahil, daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar 1978 
mali yılı sonu itibariyle; kamu iktisadi teşebbüsleri ise 1978 takvim yılı sonu 
itibariyle fiilen çalıştırdıkları tüm devamlı işçi kadroları ile 1 Mart 1979 tarihin
den itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi pozisyonları
nı, 31 Mart 1979 gününe kadar (ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle) Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadırlar. 

(Bütçe Karma Komisyon 

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci madd 

İŞÇÎ KADROLARI : 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddes 
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Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay 
veya Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve her hangi bir şekülıde ödeme 
yapılmaz. 

Hizmet genişlemesi nedeniyle, birinci fıkra uyarımca vize edilmiş olan 
devamlı işçi kadro sayıları lile 30 iş gününü aşan süre ile çalıştırılacak diğer işçi 
pozisyonlarımda vize tarihlinden sonra yapılması gereken her türlü artışlar için 
Maliye Bakanlığının vizesinin alınması zorunludur. 

Vize edilmiş olan işçi kadro ve pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşü lüle başka unvanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edile
bilir. Bu iptal veya değişdMklerin ilgisine göre Sayıştay veya Yüksek Denetleme 
Kuruluna bildirilmesi zorunludur. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

MADDE 39. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ile Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinde (Sermayelerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşliara ait olanları 
dahil) sözleşme ile çalıştırılacak personelin genel çalıştırma esaslarına ilişkin, 
6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karları ile ek ve değişikliklerinin 
uygulanmasına, aşağıdaki ilkelere de uyulmak koşulu iilie devam olunur. 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre çalıştırılaoalk olanlar hakkında yukarıda sözü edilen kararnamenin 14 ncü 
maddesine göre işlem yapılır. 

B) Bu madde kapsamına giren kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu dışında diğer yasa hükümlerine göre çahştırdılkları sözleşmeli eleman
ların unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetveleri ve tip sözleşme örneklerini, 
Mart 1979 ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorun
dadırlar.; Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak görevlendiri
lecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvel
lerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Ba
kanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılmadan söz
leşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

(Büttçe Karma Kon 

LEŞMELl PERSONEL 

DDE 39. — Tasarının 39 ncu m 
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Bu madde ve yukarıda sözü edlilien, 7/15754 sayılı Kararname ile ek ve 
«ieğişilkliMerinin hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 40. — Devlet memurlarının yurt dış aylıkları yurt dışında yer 
aldıkları kadro derece ve kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atamalardla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin) yeni 
kurlarla yeni katsayılar saptanana kadar 1973 mali yılındaki net tutarlarına 
30.10.1975 tarihli ve 7/10720 saydı Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanan katsa
yılar uygulanarak bulunacak miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belir
lenen esaslara göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek yabancı 
para miktarını sabit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni kaıtsayüar saptanana 
değin, Ocak 1973'tekli kur ile transfer anındaki kur arasındaki fark ilgili kurum
ca ödenir. Yeni kurların saptanmasından sonra doğacak kur farkları «Para de
ğeri değişikliğinden doğan fark> başlıklı bir sütunda gösterilmek koşuluyla aynı 
şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine geçmesi gereken yerel para 
miktarını korumak amacıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para arasın
da ortaya çıkan ve çılkacak olan ve TC Merkez Bankası veya büyükelçiiiklerce 
bildirilecek değer değişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark yu
karıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararnameler veya 1897 sayılı 
Kanun hükümlerine göre intibak ettikleri dereceler, atandıkları veya yer almakta 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurların yurt dışı aylık
ları, yurt dışı kadro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya 
kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandıkları veya yer almakta oldukları 
kadro derecelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci mad-
desinün kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı derecelere atanan memur
ların aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

(Bütçe Karma Komisyo 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 40, — Tasarının 40 nci madde 
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c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi uyarınca mali 
yıl içinde emsaller yeniden saptandığında, yurt dışı aylakları Bakanlar Kurulu 
kanarının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni emsaller ve 
anılan Bakamlar Kurulu Kanarında öngörülen ilkeler gözönünde tutulmak sure
tiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 
4 ncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sigorta 
primleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı ödemelerin brüt toplamı 
yerine, varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 nci dere
cenin birinci kademesinin karşılığı olan aylık tutarlarına göre hesaplanır ve 
izleyen her hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra bir üst 
dereceden keslilr. Sigorta primlerine esas tutarlar, asgari ücretin altında kal
dığı takdirde asgari ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

MADDE 41. — Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilen askeri 
personele aylık ödenek verilmesine ilişkin 7.8.1978 tarih ve 7/16290 sayılı Kaı-
ramame hükümlerinin uygulanmasına 1979 mali yılında da devam olunur. 

Gerek bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve gerekse yeniden düzenle
necek kararname hükümleri izleyen mali yıldan itibaren uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan Ödemeler ve Diğer Ödemeler 

AİLE YARDIMI : 

MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202-205 nci ve 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153-156 ncı maddeleri 
uyarınca ödenecek olan aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun bir 
menfaat karşılığı, çalışmayan eşi için (500), beher çocuğu için (50) liradır. 

Ayrıca aile yardımına ek olarak yetişme ve öğrenim için, öğrenim çağma 
gelmemiş çocuklar ile öğrenime devam etmeyen ya da ilköğrenim yapan çocuk
lara (50), ortaöğretim yapanlara (150) yükseköğrenim yapanlara (350) lira ödenir. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci m 

İKİNCİ 

Sosyal Yardımlar, Yan ö 

AİLE YARDIMI : 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci m 
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Eşlerden birinin iş yasaları kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu 
sözleşme gereği çocukları için daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe çocuklar için ayrıca bu yardım ödenmez, tş akdi ya da toplu sözleşme 
gereği ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
(500) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin îş Yasaları kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu 
sözleşme gereği çocuk için daha yüksek doğum yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş akdi ya da toplu sözleşme gereği 
yapılan ödeme tutarı daha düşük ise memur, olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

TEDAVİ YARDIMI : 

MADDE 44. — 657 sayılı Kanunun değişik 209 ve 210 ncu maddeleri ge
reğince, 27 . 7 . 1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayın
lanan «Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği» 
nin 5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 5434 sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı 
Kanun gereğince Bakanlar Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Ka
rarıyla yayınlanan «Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağ
lanmış olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fert
leri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkındaki Tüzü
ğün» 19 ve 20 nci maddelerinde, gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

A) İçmece ve kaplıca tedavilerine gerek görülenlere yalnızca 6245 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek bedeli öden
mez. 

B) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıy
metli madenlerin bedeli ödenmez. 

C) Devlet Memurlarının tedavi için yurt dışına gönderilebilmeleri teda
vilerinin yurt içinde yapılamadığının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta
nesinin Sağlık kurulunca verilen ve tedavinin Türkiye'de yapılmadığını belgele-

19 — 

(Bütçe Karma Komisyon 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 43. — Tasarıntn 43 ncü madd 

TEDAVİ YARDIMI : 

Madde 44. — Tasarının 44 ncü maddesi 
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yen sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylan
ması koşuluna bağlıdır. 

İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 

MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü madde
sine göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar: 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanuna göre verilen ve ay
nı Kanunda belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye
nin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi gereğince pa
ra ödülü öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı Yasanın 86 ncı maddesinde belirtilen oranların uygulanmasıyla bulunacak 
para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca MİT mensuplarından gö
revleri sırasında sürekli olarak sakatlananlara ölenlerin dul ve yetimlerine, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü oldukları kız ve erkek kardeşlerine, 
ayrıca başarılı hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminatların anılan 
maddede belirtilen esaslara göre, ödenmesine devam olunur. 

TAYIN BEDELİ : 

'MADDE 46. — Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi hakkındaki, 
22 . 6 . 1978 gün ve 2155 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca 
ödenecek aylık tayin bedeli tutan 1979 mali yılında 1 000 lirayı geçemez. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 47. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
nci maddesine ve Devlet memurları fazla çalışma yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak ödeme (10) liradan az (30) liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Persone
line yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alınır. 

(Bütçe Karma Kom 

İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci m 

TAYIN BEDELİ : 

MADDE 46. — Kamu personelin 
22.6.1978 gün ve 2155 sayılı Kanunun 
ödenecek aylık tayın bedeli •tutarı 197 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 47. — A) 657 sayılı D 
nci maddesine ve Devlet Memurları 
göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürür 
dayanılarak saat başına yapılacak öde 

Özel yönetmeliklerine göre, Cumh 
neliine yaptırılacak fazla çalışma için 
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Ancak TRT'de çalışan personelin fazla çalışmaları için saat başına yapılacak 
ödemelerin miktarı (2)0) liradan az (50) liradan çok olamaz. 

<B) En az c/o 50 öğrenci kontenjanı artışına dayalı ikili öğretim yapan 
fakültelerde, ikinci öğretimde görev alan dekanlara (650), dekan yardımcısı ve 
müdürlere (500), fakülte sekreterlerine (450) ve diğer sınıflarda bulunanlara (400), 
müstahdemlere (250) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksekokullar ve 
akademilerde gece öğreniminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
müdürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte sekreterlerine (500), fakül
te yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (300) ve diğer sınıflarda bulunanlara 
(400) lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

L Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli perso
nel ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma müdürlerine ayda (2 000) lira, 

2, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğ
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sınıfı 
personeli ile merkez il veya bölge kuruluşlarında görevli genel idare, eğitim ve 
teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (1 600) lira, 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (500) lira, 

fazla çalışma ücreti verilir. 
Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki fıkraya göre ödenecek faz

la çalışma ücretleri; 
a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçemeyen hastalık izni, görevin 

yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma 
durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmetiçi eğitime katılma ve gö
revli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, kesilmez. 

(Bütçe Karma Komisyo 

alınır. Ancak* TRT'de çalışan personelin 
yapılacak ödemelerin miktarı (20) Mradıan a 

B) En az >% 50 öğrenci kontenjanı a 
kültelerde, ikinci öğretimde görev alan D 
müdürlere (500), fakülte sekreterlerine (450) 
müstahdemlere (250) lira aylık fazla çalışma 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, 
akademilerde gece öğreniminin devam ett 
müdürlere (600), müdür yardımcılarına (45 
külte yönetim kurullarınca ve okul müdürlü 
dan yardımcı hizmetler sınıfında bulunanla 
lara (400) lira aylık fazla çalışma ücreti öden 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 
değişik 178 nci maddesinde gerekli değişikl 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından il ve 
ile, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koro 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez 
retim, eğittim ve sağlık kurum veya birimleri 
personeli ile merkez il veya bölge kuruluşl 
teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (1 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrola 
bekçilerine ayda (500) lira, fazla çalışma ücre 

Emniyet örgütünde görevli personele yuk 
çalışma ücretleri, 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 g 
yapılması sırasında veya görevden dolayı h 
ma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılaca 
revli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil sü 
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E) iGörevlerinin özelliği nedeniyle, günün 24 saatinde devamlılık gösteren 
kolluk ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele ilgili kurumun önerisi ve Devlet 
Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığının uygun görüşleri üzerine Bakanlar Ku
rulu kararı ile saptanan tutarlar fazla çalışma ücreti olarak maktüen ödenir. 

Bu fıkraya göre, ödenen aylık fazla çalışma ücretleri, görev sırasında veya 
görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma nedeni ile görevin yapılmaması hal
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait katma 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği, 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir programa bağlanması olanak
sız bulunan orman muhafaza memurlarına ayda (1 250) TL. telsiz teknisyeni, 
telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsizci ve telefon hat ba
kıcılarına yalnız Haziran . Ekim ayları için ayda (750) lira fazla çalışma ücreti 
öden'r. 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma 
veya sakatlanma nedeniyle görevin yapüamaması hallerinde bu fazla mesai üc
reti kesilmez. 

G) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücret
lerin aynı Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam 
olunur. 

H) 'Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atöl
ye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, olağan 
çalışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez 
hazırlayıcı, «ölçmeci» usta öğretici, atölye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğ
retmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcısı, test öğretim yaprak
ları ve mektupların baskısında çalışan hizmetlilere) öğretim aylarında ayda 48 
saati tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye 
hâsılatından, beher iş saati için en çok, «endüstriyel eğitim yapan orta dereceli 
eğitim kurumlarında atölye ve endüstriyel ders görevi» için gece verilen ücret 
kadar ücret ödenir. 

(Bütçe Karma! Koı 

E) Görevlerinin mahiyeti icabı, g 
bıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan 
maksızın, belediye meclisinin kararı il 
olarak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazl 
görevden dolayı yaralanma veya sakat 
lerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanm 
sız bulunan Orman Muhafaza Memur 
ni, Telsiz Operatörü, Telsiz Santralcisi 
Hat Bakıcılarına yalnız Haziran - Ekim 
ma ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev esna 
ya sakatlanma nedeniyle görevin yapıl 
kesilmez. 

G) 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı 
göre olağan çalışma saatleri dışında ya 
meleri için aynı madde uyarınca iş sa 
Kanunun 165 nci maddesindeki esasla 

H) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
ve birimlerinde döner sermaye siparişle 
lışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (O 
zırlayıcı, «ölçmeci» usta öğretici atöly 
meni, senarist, kameramen, bilgi işlem 
ve mektupların baskısında çalışan hizm 
tatillerde de günde 8 saati geçmemek k 
sılatından, beher iş saati için en çok, 
eğitim kurumlarında atölye ve endüst 
kadar ücret ödenir. 
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î) Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu örgütünde ça
lışan memurlardan, görevlerinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanma
sı ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan Sağlık Savaş Memurlarına ve 
Sağlık Koruyucularına ayda (1 (XX)) lira, Sıtma laborantlarına ayda (750) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlardan 2162 sayılı Kanun kapsamına gi
renlere bu ödeme yapılmaz. 

SANATÇILARA İLİŞKİN YAN ÖDEMELER : 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun 
nükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesi ile değişik ek geçici 12 ve 13 ncü mad
delerinde sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren kurumların sanatkâr 
yöneticileri, sanatkâr genel müdürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmen
lerine 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen değişik ek maddeye göre 
verilecek yan ödemelerin tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Kül
dür Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

(Bütçe Karma Komisyo 

İ) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı S 
memurlardan, görevlerinin özelliği gereği f 
bir programa bağlanması olanaksız buluna 
koruyucularına ayda (1 000) lira, sıtma lab 
ma ücreti ödenir. Ancak bunlardan 2162 
ödeme yapılmaz. 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik 
fıkrasıyla emniyet mensuplarına yapılan öd 
olan Jandarmaya mensup ve Jandarmada gö 
meleri meyanmda olmak üzere aşağıdaki şek 

1. İl Jandarma Alay komutanlıkları il 
liklerinde görevli subay, astsubay, ve uzman 

2. Jandarma teşkilatının yukarıdaki birl 
kurumlarında görevli subay, astsubay, uzm 
ile yukarıdaki bentteki birliklerde görevli 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkra 
uyulur. 

SANATÇILARA İLİŞKİN YAN ÖDEM 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi 
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KURULUŞ VE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDENEĞİ : 

MADDE 49. — A) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 
15 nci maddesine, göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, öğretim ye
rinde ikamet koşuluyla aşağıda gösterilen decereler üzerinden kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir. 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 
Doçent 
b) öğretim üye ve 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

yard. 

1 nci derece 
(TL) 

7 500 
5 500 

3 500 
3 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

2 nci derece 
(TL) 

4 500 
3 500 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

3 ncü derece 
(TL) 

3 500 
2 500 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yüksekokulların hangi dereceye 
gireceği üniversitelerarası kurulca saptanır. 

Akademiler için bu saptama, üniversitelerarası kurulun saptadığı dereceler 
esas alınarak akademilerarası kurulca yapılır. 

Kuruluş ve geüşme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlü
ğe konulan yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü veya mahrumiyet ödeneği 
verilmesi öngörülen üniversite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödeme
ler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir, 

(Bütçe Karma Komi 

KURULUŞ VE GELİŞME GÜÇL 

MADDE 49. — A) 1765 sayılı Ü 
15 nci maddesine göre, kuruluş ve geli 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üy 
met koşuluyla aşağıda gösterilen derecel 
ödeneği verilir. 

Profesör 
Doçent 
Dr. asistan, öğretim görevlisi 
Asistan, araştırma görevlisi 
Okutman, uzman, çevirmen 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fak 
gireceği Üniversitelerarası Kurulca sapta 

Akademiler için bu saptama, Ünive 
esas alınarak Akademilerarası Kurulca y 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneğ 
konulan yönetmelik ile ek ve değişiklikl 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve geli 
verilmesi öngörülen üniversite ve yükse 
yerine bu maddede yer alan kuruluş ve 
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Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var olanlara ek olarak yeni 
bir Öğretim kuruluşunun açılması halinde verilmez. 

B) HİZMET ÖDENEĞİ : 
1765 sayılı Üniversite Personel Yasasının 1991 sayılı Yasayla değişik 15 

nci maddesine göre öğretim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler 
üzerinden hizmet ödeneği ödenir. 

a) Öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 
b) Öğretim üye ve yard. : 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Uzman 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 15927 sayılı Resmi Gazetede yayın
lanan yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

C) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına dair Ka
nunda öngörülen tazminatlardan yararlananlara, bu maddenin (A) ve (B) bent
lerinde yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği veril
mez. 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
176 nci maddesi (söz konusu Yasanın 89 ncu maddesindeki oranların ilgili ku
rumlar itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması koşuluyla) uyarınca 
eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, 
öğretim üyeleri ve diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti en çok 
aşağıdaki tutarlar üzerinden ödenir. 

1 nci derece 
(TL) 

4 
3 

2 
2 
2 
1 

500 
300 

100 
100 
100 
500 

2 nci derece 
(TL) 

2 700 
2 100 

1 500 
1 500 
1 500 
1 200 

3 ncü derece 
(TL) 

2 100 
1 500 

1 200 
1 200 
1 200 
900 

(Bütçe Karma Komisyo 

Bu ödenek belli bir ilde aym öğretim 
bir öğretim kuruluşunun açılması halinde ver 

B) HİZMET ÖDENEĞİ : 
1765 sayılı Üniversite Personel Yasasını 

maddesine göre öğretim üye ve yardımcılar 
rinden hizmet ödeneği ödenir. 

a) Öğretim Üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim Üy<* ve Yard. : 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Uzman 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 1 
nan. yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde beli 

C) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam 
nunda öngörülen tazminatlardan yararlanan 
lerinde yer alan kuruluş ve gelişme güç 
verilmez. 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 50. — A) 657 sayılı Devlet 
nci maddesi (Sözkonusu yasanın 89 ncu m 
lar itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanm 
ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda 
üyeleri ve diğer personele saat başına veril 
tarlar üzerinden ödenir. 
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100 
140 
175 

125 
175 
200 

Ders saati 
ücreti (TL.) 

Gündüz Gece 

1. a) Genel ve mesleki teknik yüksekokullarda öğretim gö
revlileri, öğretmen, doktoralı asistan, pratisyen hekim 80 100 

b) Teknik yüksekokulların teorik, teknik ve endüstriyel 
meslek dersi öğretmenleriyle, endüstriyel atölye dersi 
öğretim görevlileri 
Öğretmen, doktoralı asistan 
Doçent, uzman hekim 
Profesör 

2. a) ilköğretim kurumlarında, yetiştirme yurtlarında, orta 
dereceli okul ve kurslarda, yaygın eğitim ve okuma -
yazma kurslarında ve gezici köy kurslarında görev ve
rilenler. 60 70 

b) Endüstriyel örgün ve yaygın öğretim yapan orta dere
celi erkek ve kız tekniıköğretim kurumlarında atölye ve 
endüstriyel ders görevi verilenler ile Fen lisesinde ve 
Anadolu liselerinde, Anadolu listesi statüsündeki diğer 
liselerde ders görevi verilenler. (Tarım Bakanlığına 
bağlı orta dereceli okullar dahil.) 60 70 

3. Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi yle ilgili mesleki 
otkul, kurs ve hizmet için eğitimlerde mesleki ve teknik 
eğitim hizmetlerinde : 

a) Öğretmen ve öğretmen niteliğini taşıyanlar ile kurum 
personeline 60 70 

b) Kurum 'dışından sağlanan, uzman ve teknik personele 60 70 
c) (1) nci bentteki personele (1) nci bentte belirtilen tutar

lar 

(Bütçe Karma Ko 

1, Temel Eğitim : 
a) İlköğretim kurumlarında (Ana 

kız teknik öğretim okullarına bağlı a 
ve araştırma merkezlerinde, ilköğret 
tirme yurtlarında görevli öğretmen 

b) Temel eğitim 2 nci kademe o 
lerine ve bu okullarda ücretli ders o 
ğına bağlı okullar dahil) 

2. Ortaöğretim (Liseler) : 

a) Orta dereceli (Örgün/yaygın), 
okul öğretmenlerine ve bu okullard 
(Tarım Bakanlığına bağlı okullar dah 

b) Sağlık kolejleri ve sağlık oku 
— Pratisyen hekim 
— Uzman hekim 
c) Her dereceli okullarda Milli 

konferansını veren subaylara 

3. Yükseköğretim : 
Yüksek dereceli (Örgün/yaygın) o 

ders okutanlardan; 
— Öğretmen, öğretim görevlisi, d 
— Doçent, uzman hekim 
— Profesör 
1. Yüksek dereceli okullarda de 

rosuna bakılmaksızın, 3 ncü bentteki 
ücret ödenir. 
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Ders saati 
ücreti (TL.) 

Gündüz Gece 

d) Sağlık kolejleri ve sağlık okullarında ders görevi ve
rilenler Pratisyen hekim 
Uzman hekim 110 130 

4. Kadrosu lise ve dengi okullarda olup, gece öğrenimi 
yapan yüksekokullarda ders okutan öğretmenlere 
(1) nci benttekû ücretler ödenir. 

5. Yay - Kur bünyesinde faaliyet gösteren açık ve örgün 
yüksekokullarda bir kadro karşılığı olmaksızın görev 
alan asüstan 75 
Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan. 100 
Doçent 150 
Profesör 175 
Ücretle ders okutulan öğretim kurumlarında öğretim 
üye ve yardımcılarının ikametgâhlarının veya sürekli 

• görev yerlerinin bulunduğu ilin sınırlan dışında olimak 
koşuluyla; 300 ve daha az Km. uzaklıktaki kurum
larda '% 50, 301 ve daha çok Km. uzaklıktaki ku
rumlarda % 100 oranımda zamlı ders ücreti ödenir. 

6. Her dereceli okullarda milli güvenik bilgisi dersi oku
tan ve konferanslarını veren subaylara 60 70 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 4 ncü maddesi gereğince fiilen ek ders görevi veri
lenlere ders saati başına ek ders ücreti en çok aşağıdaki esaslara göre saptanır. 

1. Harp Akademileni, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları özel 
iihtisas okulları, (NBC istihbarat Okulu.... gibi) ve Harp Okullarında ders 
görevi verilen Üniversite Personel Yasası kapsamına giren öğretim üye ve 

(Bütçe Karma Komisyo 

yardımcıları ile öğretim görevlileri niteliği 
2. Ücretle ders okutulan öğretim ku 

ve yardımcılarının ikametgâhlarının veya 
nin bulunduğu ilin sınırları dışında olmak 

300 ve daha az km. uzaklıktaki durumla 
ha çok km. uzaklıktaki kurumlarda % 100 
ücreti ödenir. 

4. Yaygın Eğitim : 
a) Her türdeki yaygın eğitim (halk eğit 

mesleki kurs ve seminerler de dahil olmak 
kurumlarının öğretmenlerine ve kurumlarda 
lara : 

—• Kurumların elemanlarının hizmet 
amacı ile açılan kurs, seminer ve benzeri 
eğitim faaliyet ve hizmetlerinde görev veri 

b) Öğretmen ve öğretmen niteliği t 
içinden ve kurum dışından sağlanan uzman 

(Hizmet içi eğitim kurs ve faaliyetlerinde 
bentte belirtilen öğretim elemanlarına 3 nc 
esaslara göre ödeme yapılır.) 

5. Merkez ve taşra örgütünde incelem 
ma, programlama, yönetim, eğitim görevi y 

(Merkez ve taşra örgütünde kimlere zor 
sayılı Yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ba 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri P 
yılı Kanunla eklenen ek 4 ncü maddesi gereğ 
ders saati başına ek ders ücreti en çok aşa 
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asker ve sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi verilerek öğretmen 
olarak görevlendirilen askeri personele Üniversite Personel Yasasının değişik 
14 ncü maddesine göre hesap edilecek tutar; (Öğretmen olarak görevlendiri
lenlere öğretim görevlisi gibi ücret ödenir.) 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, astsubay hazırlama okul
ları gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddemin (A) bölümünün 
2/a sırasındıa'kİ tutar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla deği
şik 14 ncü maddesine göre ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar 
uygulanır. 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile, Üniversite ve Yüksek okullarda ders 
görevi verilen diğer personele sınav dönemlerinde her sınav dönemi için sınav 
döneminde imtihanı yapılan derstin bir önceki tam ders yapılan ayda okuta
bilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya sürekli gö
rev yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak koşuluyla 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50. 301 Km. ve daha fazla 
uzaklıkta olan öğretim, üye yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan fakül
telerde, ikinci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına, haftada sekiz saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4 Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite veya akademi senato kararına 
dayanılarak verilir. Başka üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının 'bağlı oldukları yüksek öğretim kurum
larından (Senato kararına dayanılarak) izin almaları zorunludur. 

D) 1765 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiştiren 1991 sayılı Yasanın 14 
ncü maddesinde yeralan ek ders ücretine ilişkin hükümler, üniversite, akademi, 
gençlik ve spor akademileri ve 1472 sayılı Yasayla üniversite ve akademilere bağ
lanan yüksekokullara, öğretim kurumları dışından gelen öğrettim üyesi, öğre
tim görevlisi ve asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde görevli öğretim ele
manları için de aynen uygulanır. 

(Bütçe Karına Kom 

1. Harp Akademileri, Gülhane As 
ihtisas okulları, (NBC İstihbarat Okulu. 
rilen Üniversite Personel Yasası kapsam 
öğretim görevlileri niteliği üniversite sen 
lere ve ayrıca kendilerine ders görevi v 
asker ve sivil personele Üniversite Pers 
göre hesap edilecek tutar; (Öğretmen 
lisi gibi ücret) ödenir. 

2. Orta dereceli askeri okullarda, 
ları gibi) ve kurslarda ders görevi ve 
2/a sırasındaki tutar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Persone 
ğişik 14 ncü maddesine göre ödenecek 
gulanır. 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile 
revi verilen diğer personele sınav dön 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir 
bilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu 
yerlerinden her hangi biri, il dışında o 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardım 
uzaklıkta olan öğretim, üye ve yard 
ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan 
telerde, ikinci öğretim için, öğretim üy 
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, ü 
dayanılarak verilir. Başka üniversite, a 
halinde öğretim üye ve yardımcılarını 
larından (Senato kararına dayanılarak 

D) 1765 sayılı Yasanın bazı mad 
14 ncü maddesinde yer alan ek ders ü 
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KONFERANS ÜCRETİ : 

MADDE 51. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı 
maddesine göre üniversite veya fakülte yönetim kurullarınca belirlenen öğre
tim programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100 

lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlarda her bir konferans için kon
ferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

B) 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun ÎT 
nci maddesi uyarınca Harp Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okul
larda (Harp Okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, İstihbarat Okulu, NBC 
Okulu . . . . gibi) konferans verenlerden : 

Ders Saati başına 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara, . 50 
t) Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara, 60 
c) Üniversite öğretim üyelerine, ' 75 

'ira konferans ücreti ödenir. 

(Bütçe Karma Komisyonu 

demi, gençlik ve ' spor akademileri ve 1472 
milere bağlanan yüksekokullara, öğretim kur 
si, öğretim görevlisi ve asistanlar ile Gençlik 
retim elemanları için de aynen uygulanır, 

KONFERANS ÜCRETİ : 

MADDE 51. — A) 657 sayılı Devlet M 
desine göre üniversite veya fakülte öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 

lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan 
konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitimi v 
mez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp 
maddesi uyarınca Harp Akademilerinde ve 
larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihti 
okulu... gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara, 
b) Türk ve yabancı general, amiral ve su 
c) Üniversite öğretim üyelerine, 

lira konferans ücreti ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazîne ve Kamu Kuruluşlarına İfişlkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖUÜM 

Hazine İşlemleri 

HAZÎNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ: 

MADDE 52. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları ile mali yıl içinde gerçek ve tüzel kişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satınalmaya, satılacak hazine bo
nolarının satış koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 50 
nci maddesi esaslarına göre TC Merkez Ban'kasından kısa vadeli avans almaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 

MADDE 53. — Üçüncü maddede saptanan tutara kadar iç borçlanma ak
dine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, 
ödeme süresi ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır. Tahvillerin faiz ve 

(Bütçe Karma Ko 

C) Devlet Konservatuvarında; 

Meslek dersi okutan : 
a) Devlet sanatçısı, profesör 
b) Devlet Konservetuvarı sanatk 

sanatçı, uzman, doçent 
c) Öğretici, (Öğretmen), doktoral 
Kültür dersi okutan öğretmenler; 
Milli Eğitim Bakanlığı okulları i 

ücret ödenir. 

ÜÇÜN 

Hazine ve Kanın Kuru 

BİRİN 

Hazin 

HAZİNE BONOLARI VE AVAN 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü 
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bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler, her 
türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının yapacakları 
artırma eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan milli em
lâk bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, tahvil
lerin taşıdığı koşullarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle 'de çıkarılabilir. 
Bu yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca sap
tanır. 

Yeniden çıkarılacak iç borçlanma tahvillerine uygulanacak faiz oranı, Hazi
nece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan Devlet iç borçlanma tahvillerinde 
de uygulanır. 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İLE DIŞ BORÇLANMA : 

MADDE 54. — A) Yabancı ülkeler, Uluslararası Kurumlar veya ya
bancı banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli 
hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardımlar ile 
program ve proje kredisi olarak mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk 
lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yandan bütçeye gelir, 
diğer yandan ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek 'kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içinde 
harcanamayan ödenek artıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1978 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış bulunan Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
sağlanarak genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kredi kullanma olanağı be
lirdiğinde, fazla kredi olanaklarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir ve 
gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak an
laşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar taraf ın-

(Bütçe Karma Komisyon 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İLE 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddes 
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dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması kararlaştırılmış tutarları 
ve söz konusu anlaşmalar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması gere
kecek parayı, 

a) Yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağ
lanacak bağış yardımlarıyla proje veya program kredilerinin sağladığı veya sağ
layacağı Türk lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde doğan Türk lirası karşılıklarından önceki yıllarda yapılan 
ikrazların tahsil olunacak faiz ve anaparalarından, 

c) Hükümetimizce yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurumlardan dü
şük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullandırılması sonucunda do
ğan veya doğacak oîan faiz farklarından, (Bu kredilerle ilgili olarak borçlularla 
yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin saklı kalması kaydıyla), 

Ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar için* kullanılmak 
üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları harcamaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine işlemi 
olarak borçlarına karşılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin kul
lanımına ayrılan özel çekme haklarının yarattığı Türk lirası karşılıklarını, gerek
tiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği tutar
ları Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 55. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka 
ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu 
ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her 
türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla 
beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım 
bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarmdaki koşullarıyla garanti etmeye, 

(Bütçe Karma Ko 
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özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma mev
zuatına göre transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 56. — Yıllık programlarla saptanan dış finansman gereksiniminin 
karşılanması amacıyla 244 Sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finans
man gereksinmelerini karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak 
koşullarda 500 000 Dolara kadar olan borçlanmaların yapılmasına Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar Bakanlar Kurulu Karanyla yürürlüğe girer. 
1978 yılında ve daha önceki Bütçe yıllarında bağıtlanmış benzeri anlaşmalar 

hakkında da bu hüküm uygulanır. 

SELEKTİF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER : 

MADDE 57. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve dış
satımın özendirilmesi ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yö
neltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararlar ve bu kararların ek 
ve değişikliklerine dayanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı öde
mesi yapılır. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLÎKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GEÇİ-
Şî : 

MADDE 58. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Ha
zine hesaplan dışında kalan rnalvarlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere 
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf et
meye ve bu amaçla, gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yö
netim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

(Bütçe Karma Komisy 
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GERİ VERİLECEK PARALAR : 

MADDE 59. — 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 Sayılı Yasa uyarınca, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin (950) programının (05) altprogramının, (527) faaliyetine 'konu
lan geri verilecek paraların ödeme biçim ve yöntemleri Maliye Bakanlığınca 
saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği saptanan 
tutarlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ai:î Hükümler 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN FİNANSMAN GEREKSİNİ
Mİ : 

MADDE 60. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1979 yılı finansman gerek
sinimini karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca belirlenecek koşullarla özel ek iç borçlanma tah
villeri çıkarmaya ve Devlet Yatırım Bankası aracılığıyla 1211 Sayılı Kanunun 
48 nci maddesi uyarınca adı geçen kuruluşlara olanak sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak bonola
ra «Hazine Kefaleti» vermeye ve 1211 sayılı Yasanın 51 nci maddesi uyarınca 
avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine Kefaleti bonoların toplamı ge

çen yıllar hariç (onbeş milyar) liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir katına kadar 
artırmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARİ : 

MADDE 61. — 1979 mali yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ikti
sadı teşuüOüsleri ile benzeri kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca saptanacak esaslar 
ve sürelerde, 

(Bütçe Karma Komisy 
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a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Mali tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 

ilgili mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum
lardan, her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme olanakları üzerin
de inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge 
ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların büt
çe ödeneklerini kesmeye ve diğer olanaklarını durdurmaya; bütçe ödenekleri ile 
diğer olanakları en etkin biçimde kullanmak üztre, gerekli önlemleri almaya yet
kilidir. 

MADDE 62. — 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca tahkim edilerek, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 tarih ve 347 
sayılı Kanunla kalkınma planının ikinci beş yıllık dönemi sonunda başlaması 
kabul edilen borçlardan TC Merkez 'Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz 
ve anapara taksitleri için 1979 mali yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz 
yürütülmez. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 63. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler ve
ya genel kurullarınca onaylanan 1978 net kadarıyla eski yıllar kârları ve ola
ğanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup edilmeyen ve Hazi
ne payına düşen tutarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman program
lan veya genel kurul kararları gereğince sermayelerine mahsup veya kendilerine 
ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

55 — 
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MADDE 62. -— Tasarının 62 nci ma 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂR 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü ma 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 64. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 

a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş Hazine paylarını, 
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak tütün ekici piyasalarında destek

leme alımlarında kullanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen sermaye
den ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin 
(C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2 « 1 . 1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnameler 
gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında 
destekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden kârları, 

d) 9 . 3 . 1972 tarih ve 1571 Sayılı Kanun uyarınca 1973 ve daha evvelki 
yıllarda tahakkuk etmiş olup da TC Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tu
tarları, 

e) 1978 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan vergi borçları ile bu borç
larla ilgili gecikme zammı ve faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısıyla tahakkuk etmiş ala
caklarına ve Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli 
tutarları bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gi
der kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 65. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yemden düzenlen
mesi önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve fi
nansman programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye paylarının satın alınmasına ve sermaye ar
tırımlarına katıhnmasma; 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer ka
mu iktisadi teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya; 

c) Kamu iktisadi teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutarları yıllık ya
tırım ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

(Bütçe Karma Komis 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü m 
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d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli tutarı niteliğine göre büt
çeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye, 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 66. —• Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan kamu iktisadi teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında ön
görülen yatırımlarının finansmanı için, Devlet Yatırım Bankasının, yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDEMELER : 

MADDE 67. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, iktisadi 
devlet teşekkülleri ve diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin ve belediyelerin geç
miş yıliarda ve 1979 mali yılında, birbirlerine, Hazineye, belediyelere bağlı kuru
luşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Banka
sına ve TC Merkez Bankasına, her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacak
ları ile dış borçlarını nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve ettir
meye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme biçim ve zama
nını saptamaya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuç
larım gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere, 
yeterince ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukandaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarını, istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. 

MADDE 68. — a) 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı, 12 . 6 . Î973 tarih ve 
350 sayılı, 26 . 7 . 3 965 tarih ve 691 sayılı, 22 . 5 . 1975 tarih ve 1902 sayılı 
tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarih ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Dev
let Yatırım Bankası Kanununun 27 nci maddesi uyarınca doğan Hazine borç ve 
alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi, veya yıllık yatırım 
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ve finansman programının gereği olarak ya da küçük meblağları hesaplardan 
tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları dolayısıyla, Hazinenin kamu 

kuruluşlarına olan borçları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilerek tasfiye olu
nur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra 
gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider kaydı
nın yapılmasında bu Kanunun 67 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken ödeme 
ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar vade
lerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu yasaların uygulanmasından ötürü Hazi
neye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

d) Köy tüzelkişiliklerinin, 1902 sayılı Tahkim Kanunu uygulamaları uya
rınca 31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle Türkiye Elektrik Kurumuna olan ve Hazinece 
üstlenilen tüm borçları silinir. 

MADDE 69. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel 
müdürlüklerinin dış borçları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç ödemeleri» 
programının (02) «Dış Devlet borçları» altprogrammın ilgili faaliyet ve harca
ma kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 70. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak «İktisadi transferler ve yar
dımlar» hakkında 8 . 6 . 1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
uygulanır. 

MADDE 71. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadi transferler ve 
yardımlar) programı (01) altprogramının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler 

dolayısıyla ödenecek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki yıllarda 
ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, Genel Yatırım ve Finansman Prog
ramında saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili kamu iktisadi teşebbüs
lerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komis 
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Kamu iktisadi teşebbüslerine 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince 
mevcut kararnamelerle verilen görevlerden dolayı ortaya çıkan görev zararları 
miktarları ile iktisadi devlet teşekküllerinin işletme faaliyet zarar miktarları 
kuruluşların Genel Yatırım ve Finansman Programında saptanan miktarları aşa
maz, kârlar da saptanan meblağlar altında olamaz. 

Bu amaca ulaşmak için kuruluşlar, üretim hedeflerini ve işletme faaliyet 
sonuçlarını gerçekleştirmek zorunluluğundadırlar. Genel Yatırım ve Finansman 
Programında saptanan görev zararı ve işletme faaliyetleri zararlarının artmama-
sını, kârın azalmamasını sağlamak üzere; kuruluşlar öncelikle kârlılık ve verim
lilik içinde çalışmak, sermaye birikimine yardımcı olmak, savurganlığı önlemek, 
etkin yönetime yönelmek ve bugünkü maliyet yapılarında ve yılı içinde ortaya 
çıkacak maliyet gelişmeleri karşısında programdaki hedeflerin gerçekleştirileme
yeceğinin belirmesi halinde gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler. 

MADDE 72. — Hükümet tarafından destekleme alımları ile görevlendirile
cek katma bütçeli idarelerle kamu iktisadi teşebbüslerinin bu görevleri nedeniyle 
gerekli finansman gereksinimi için çıkarılacak bonolara ve finansman gereksini
minin karşılanmasını sağlamak amacıyla kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından 
çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILACAK «KÜLTÜR MERKEZLE

Rİ» NİN YAPIM, BAKIM, ONARIM İŞLERİ : 

MADDE 73. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 
10 . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen 

tarihi ve bedii değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame 
hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri» nin 
proje ve inşaatları aynı Kanunun tarihi anıtların korunmasına ve onarılmasına 
ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür Bakanlığınca yürütülür. 

(Bütçe Karma Komisy 
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Çeşitli Hü 

KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPIL 
NİN YAPIM, BAKIM, ONARIM İŞLER 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü m 



(Hükümetin teklifi) 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞININ YAPIM İŞLERİ : 

MADDE 74. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
çıkıncaya kadar; 

a) İçmesuiarı yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Kanununun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
işleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Kanunun yapım, bakım, satın 
alma, harcama ve diğer işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJMANLARI : 

MADDE 75. — Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, 
onarım, idame ve korunmalarına ilişkin 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190' sayılı Ka
nun, Jandarma Genel Komutanlığı örgütü içinde de uygulanır. 

MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 76. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde 
merkez için saptanan mahsup süresi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter, 

YENİ BURS UYGULAMASI : 

MADDE 77. — 1979 mali yılında kurumların burs uygulamalarını sürdü
recekleri bilim alanları kalkınma plan ve 1979 yılı Programı ilkeleri doğrultusun
da Milli Eğitim Bakanlığınca saptanır. 

Bursların bilim alanlarına göre ve kurumlar itibariyle sayısal dağılımı Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Maliye bakanlıklarınca yapılır. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 1979 mali yılında an
cak yukarıda belirlenen ilkelere göre Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşleri ile yeni burs verebilirler. 

(Bütçe Karına Komi 

KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü m 

JANDARMA GENEL KOMUTAN 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci m 

MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 76. — Tasarının 76 nci m 

YENİ BURS UYGULAMASI : 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci m 



(Hiüdimellffl tddifii) 

BURSLARIN KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ : 

MADDE 78. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin bütçelerinde yer alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile ilgili öde
nekleri bunların krediye dönüştürülerek verilmesini sağlamak amacı ile Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devretti'-meye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, devraldığı bu ödeneklerin kul
lanımında ilgili kuruluşların talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı geçen kurumca uygulanmakta 
olan tutarlar esas alınır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan burslar, ancak ilgilinin 
isteği üzerine krediye dönüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri için de uygulanabilir. 

SİLAHLI KUVVETLERİN VERGİ BAĞIŞIKLIĞI : 

MADDE 79. — 1979 mali yılı içinde, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için, Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) ta
rife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madeni yağların dışalımı ve bunların 
yurt içinde üretilenlerinin teslimi; gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan 
damga resmi, rıhtım resmi, ithalde ve dahilde alınan istihsal vergisi ile Hazineye, 
katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, 
zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madeni yağlar Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilat» 
gereksinimleri için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi üzerine 
akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçevesin
de teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İs
tihbarat Teşkilatı gereksinimleri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin askeriyeye ve Milli İstihbarat T?>kilatına 
tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

(Bütçe Karma Komıîsyon 

BURSLARIN KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜ 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci madd 

SİLAHLI KUVVETLERİN VERGİ BA 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu mad 



(Hiıkiinuüıı teklifi) 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için 
yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı 
ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları bu maddenin birinci fıkra
sında yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı gereksinimi için Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca yurt dışından satın alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve mu
habere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici 
cihaz ve bunların parça ve levazımatı 1979 mali yılı içinde gümrük vergi ve re
simlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

KİŞİ BORÇLARININ KAYITLARDAN DÜŞÜLMESİ : 

MADDE 80. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup zaman aşımına uğrayan 
veya zorunlu nedenlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 1050 sayılı 
Yasanın 133 ncü maddesi uyarınca Mali Danışma Kurulu tarafından silinmesi 
gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düşme işlemleri Maliye Bakanlığınca ya
pılır. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine alacakları Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulur. 

DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU İŞLEMLER : 

MADDE 81. — Devletin, mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da 
dahil olmak üzere, her türlü gelir ve giderlerin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi 
ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, yasalarında ve 
diğer mevzuatında saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşuluyla, lira esası 
kabul edilerek elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, elli kuruştan fazla kesirler 
liraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapacakları ödemelerle ilgili ola
rak hesaplayacakları vergi toplamının elli kuruşa kadar olan (elli kuruş dahil) 
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarılır. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dışındadır. 
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli önlemleri 

almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Ko 

KİŞİ BORÇLARININ KAYITLA 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci 

DEVLET HESAPLARINDA KUR 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci 



(Hükümetin teklifi) 

KATMA BÜTÇELt İDARELER : 

MADDE 82. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe yasalarında yer alan özel 
hükümler saklı kalmak koşuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

YURT DIŞI KONUT KİRALARI : 

MADDE 83. — Yurt dışı aylıklarına uygulanacak yeni emsaller saptanın-
caya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa tabi olan ve sürekli görevle yurt dışında bulunan 
personele, temsilciliğin kısmen ikametgâh olarak kullanılması hali ile Devlet malı 
olan ya da Devletçe kiralanan konutların, hangi ilke ve koşullarla tahsil edile
ceği ilgili bakanlık aracılığı ile ilgili memur ve Maliye Bakanlığı arasında düzen
lenecek sözleşmede belirtilir. Kira sözleşmesini yapmayan memurlar, en geç üç 
ay içinde konutlarım boşaltmak zorunda olup, boşaltma tarihine kadar geçen 
süreye ait kira bedeli, yeni tahsiste uygulanacak ilke ve koşullara göre kendisinden 
tahsil olunur. 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDİMLAR : 

MADDE 84. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki «Dernek, 
birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödeme
ler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurum
ların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini 
gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi 
yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle zo
runludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemelere koşut olarak gerekti
ğinde taksitler halinde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak ya
pılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisyon 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 

MADDE 82. — Tasarının 82 nci madd 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞ 
LAR : 

MADDE 83. — 
edilmiştir. 

Tasarının 84 ncü maddes 



(Hükümetin teklifi) 

MALÎ YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN UYGULANMAYACAK 
YASA HÜKÜMLERİ : 

MADDE 85. — A) 

1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

2. 13 . 7 . 1956 tarih 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 nci mad
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

3, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 
17 nci maddesi; hükümleri 1979 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin 
ilgili program, altprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek tutarları 
düzeyinde uygulanır. 

B) 
1. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesaikin İmha Edilmesi Hak

kında, 26 . 3 . 1956 tarih ve 6696 sayılı Kanun; (ancak, anılan kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yokedilmesini bu Yasa hükümlerine 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebilir
ler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıllarda bu konuda 
çıkarılmış olan yönetmelikler 1979 mali yılında da geçerliliğini korur.) 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde 
tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu maddeye ek 
5 . 12 . 1928 tarih ve 1366 sayılı; 1 3 . 1 2 . 1934 tarih ve 2609 sayılı; 10 3 . 1930 
tarih ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı; 11 . 6 . 1933 tarih ve 
2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 nci 
ve 1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi; 

3. 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanununun 
12 . 6 . 1959 tarih ve 7359 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

4. 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 sayılı Kanunun 31, 32, 37, 59 ve 92 nci 
maddeleri; 

(Bütçe Karma Ko 

MALİ YILDA KISMEN YA D 
YASA HÜKÜMLERİ : 

MADDE 84. — A) 

1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı 
rih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 

2. 13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı 
ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleye 

3. 18.2.1963 tarihli ve 197 sayıl 
nun 17 nci maddesi; hükümleri 1979 
velinin ilgili program, alt program, 
tutarları düzeyinde uygulanır. 

B) 

1. Muhafazasına lüzum kalmaya 
da, 26.3.1956 tarih ve 6696 sayılı Ka 
rumlar kendilerine ait yazı ve belge 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yön 
lirler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiy 
nuda çıkarılmış olan yönetmelikler 1 

2. vŞehir içi konuşmalar dışında, 
tesis edilen meccani telefonlara ait 87 
5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 13.12.1 
1569 sayılı; 16.4.1933 tarih ve 2142 s 
lar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 348 
1601 sayılı Kanunla değişik 1379 say 

3. 21.5.1955 tarih ve 6623 sayüı 
tarih ve 7359 sayılı Kanunla değişik 

4. 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı K 



(Hükümetin tefcfif i) 

5. 16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tahvillere 
yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen ;% 40'lık sınır; 

6. 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 5 . 4 . 1973 tarih 
ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının (b) bendi; 

7. 6327 sayılı Kanuna 2 . 1 . 1961 tarih ve 202 sayılı Kanunla eklenen 
madde; 

Hükümleri 1979 mali yıtmda uygulanmaz. 

(Bütçe Kanma Komtsyomı 

5. 16.7.1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sig 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) 
tırılacak yedek akçeler için maddede öngörüle 

6. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol K 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci mad 
1 nci fıkrasmm (b) bendi; 

7. 6327 sayılı Kanuna 2.1.1961 tarih ve 2 
8. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar 

sasının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 
9. Hazine tarafından garanti edilen dış k 

saben ödenen veya tahakkuk ettirilen faizler 
12/6 ve 24/4 maddeleri; 

Hükümleri 1979 mali yılında uygulanmaz. 

MADDE 85. — Çeşitli bakanlıklar ve kur 
maya muhtaç çocuklarla ilgili ödenekler, Mali 
çıkarılacak bir yönetmeliğe göre kullanılabilir. 

Bu kullanımda gecekondu yörelerindeki ço 
çocuk yuvası sağlanmasına öncelik verilir. 

MADDE 86. — Hazarda güven ve asayişi 
rinden dolayı herhangi bir suretle derhal vey 
ralanma veya hastalık neticesi tedavide iken 
amir ve memurların eşine, aile yardımı öd 
ana ve babasına, bunlar yoksa kardeşlerine 6 
nunun 208 nci maddesinin (D) bendi uyarınc 
ek olarak ayrıca son aldığı aylığın 8 katı tut 

MADDE 87. — Ordu hastabakıcı, hemşire 
iaşelerine devam olunur. 



— 146 — 

(Hükümetin teklifi) 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MADDE 86. — Bu Kanun 1 . 3 . 1979 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 87. — Bu Kanunun; 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakam, 
Yürütür. 

(Bütçe Karma Kom 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
MADDE 

edilmiştir. 
Tasarının.86 ncı m 

MADDE 89. — Bu Kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükü 

Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay B 

Bütçesinin birinci derece ita amirliğini 
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bak 
Yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

İçişleri Bakam 
/. Özaydinli 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Güm. ve Tele Bakanı 
T. Mataracı 

Enerji ve Ta. Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gıda-Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Devlet 
E. A 

Adalet 
M. 

Bayındırl 
Ş. 

Çalışma 
A. B. 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve 
A. Karaaslan A. T 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı Y. 
N. Uğur 

Yerel Yöne 
M. Ö 



C—Cetveli 
[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasıyle) 



Vergilerin, re&imlerin r e başfca gelirlerin 
dayanakları 

/ " 
Çeşidi 

Nizamname 

Ka. Muv. 

Mukavelename 
Kanun 

l > 

> 

» 
» 
» 

» 

* 

1 

26 

13 

18 
27 
26 
14 

14 
17 
22 

29 

7 

Tarihi 

. 3 . 

. 9 . 

. 5 , 

. 1 1 . 

. 1 . 

. 4 . 

. 1 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 5 . 

. 6 . 

, 1322 

, 1331 

, 1336 
, 1336 
, 1341 
, 1341 

, 1926 
, 1926 

1926 

, 1926 

1926 

Numarası 

-

— 

66 
549 
618 

716 
743 
748 

867 

911 

Tebliğ 

Kanun 10 . 

27 . 
26 

. 6 

1 . 
. 6 

. 1926 

1927 
. 1927 

927 

968 
1050 

_ C/2 — 

Ö z e t i 

1925 ve daha evvelki y ı l a ra ait mevzuat 
M-aadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sı 
calar hakkındaki hükümleri. 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlub 
vakkat. 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resmen müt 
istiklâl madalyası hakkındaki Kanunun harca müteallik 9 n 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para 

1926 yıkma ait mevzuat 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve 
Emvali Millîye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâz 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sur 
maddesi. 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hük 
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirk 
hakkında Kanun. 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı cari 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbü 
tebliğ. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi 

1927 yılına ait mevzuat 

Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimal 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (köhne e 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetl 
alınan vakıfların sarfı kalmayan müterakim paralı ve sair ıç 



— C/3 — 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası ö z e t i 

16 . 6 . 1927 1080 Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayanlara bire 
nun. 

21 . 6 . 1927 1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
25 . 6 . 1927 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri. 

1928 yılına ait mevzuat 

17 . 5 . 1928 1266 Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında. 

23 . 5 . 1928 1324 Damga Resmi Kanunu. 
24 . 5 . 1928 1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 

1929 yılına ait mevzuat 

4 . 4 . 1929 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 319 ncu maddesi. 
16 . 5 . 1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 ncü 

1930 yılına ait mevzuat 

20 . 2 . 1930 1567 Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
31 . 5 . 1930 1671 Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Seyr 

tasdiki hakkında Kanun 
2 . 6 . 1930 1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında Kanun 

2 . 6 . 1930 1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 num 
Kanun 

7 . 6 . 1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında münakit Ticaret ve Seyri 
tasdiki hakkında Kanun 

7 . 6 . 1930 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında münakit Ticare 
sinin tasdiki hakkında Kanun 
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förgü«rin, reedmlerin ve başka gelirlerin 
dayan aklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

23 . 3 . 1931 
6 . 7 . 1931 

2 . 7 . 1931 

ö z e t i 

1931 yılına ait mevzuat 

1775 Hayvanların sağlık zabıtası haklandaki Kanunu değiştiren 
1838 Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonlar 

8 nci maddeleri 

1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılmas 
maddeleri 

» 
» 

» 

7 . 
7 . 

4 . 

. 1 . 

. 4 . 

,6 . 

, 1932 
. 1932 

, 1932 

» 11 . 6 . 1932 
T. B. M. M. K. 30 . 6 . 1932 

Kanun 
» 
» 
» 

Kanun 

» 

1 
29 
27 
28 , 
12 . 

28 . 

. 4 , 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

.11. 

. 1933 
, 1933 
, 1933 
, 1933 
1933 

1933 

2133 
2159 
2226 
2237 
2308 

2376 

1932 yılına ait mevzuat 

1918 Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanun 
1943 Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk 

maddesi 
2000 Tıp Fakültesinden neş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri 

deleri 
2005 Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonlar 

721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimen 

1933 yılma ait mevzuat 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında Kanun 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi Teşkili) h 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı h 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 
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V«rgile»rin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kararname 
Kanun 

> 
» 
» 
» 
» 
> 

> 

» 

» 

•» 

9 
8 

28 
28 
2 
1 
21 
21 

30 

30 

5 

22 . 

Tarihi 

. 1 

. 5 

. 5 . 

. 5 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. -6 , 

. 7 . 

12 . 

. 1934 

. 1934 

, 1934 
. 1934 
, 1934 
, 1934 
1934 
1934 

, 1934 

. 1934 

1934 

. 1934 

1 
Numarası 

2/10 
2424 

2455 
2460 
2490 
2499 
2510 
2526 

2548 

2550 

2582 

ö z e t i 

1934 yılına ait mevzuat 

Maden kömürleri halikında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil arabaların 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi halikında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itlilâfın kabu 
iskân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için kuru 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cezaevleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak harçl 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kânunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 1918 sayılı Kanunun 57 ve 60 nc 
bu kanuna bir madde ekleyen Kanun. 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üret 
6 ncı maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanunun 71 noi madd 
tılmasına ve bu kanuna bir madde eklenmesine iair Kanun. 

1935 yılına ait mevzuat 

3 . 6 . 1935 2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 num 
değişiklik hakkında Kanun. 

5 . 6 . 1935 2762 Vakıflar Kanununun 13 ve 32 nci maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanarnam'e 
Kanun 

Tarihi Numarası 

10 . 6 . 1935 
14 . 6 . 1935 

Kanun 
Nizamname 

» 
Kanun 

!» 

:» 
> 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

20 
19 
17 
31 
11 

10 
5 
2 
9 

24 , 
27 , 

. 4 . 

. 6 . 

. 7 , 

. 7 . 

.12. 

. 2 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

.12. 

.12. 

1936 
, 1936 
. 1936 
, 1936 
, 1936 

, 1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

2950 
2/4858 
2/5042 
3058 
30,78 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 
3293 

21 . 3 . 1938 
11 . 4 . 1938 

30 
3 

22 
28 

1938 
1938 
1938 
1938 

28 . 6 . 1938 

3340 
3359 

2/8673 
3423 
3478 
3520 

3524 

ö z e t i 

2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun. 
2809 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi 

rinci maddesi. 

1936 yıkna ait mevzuat 

Vakıf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakk 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çi 
Vakıflar Kanununun 52 nci maddesi. 
Rüsumu Sıhhiye hakkında 500 sayılı Kanuna -ek Kanun. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri. 

1937 yılıma ait mevzuat 

Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi (m 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddes 

1938 yılma ait mevzuat 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretl 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi imtiyazı ile tes 
velenin tasdiki hakkındaki Kanun. 
Camdan fennî cihazlar hakkında. 
Maarif Vekâletime bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
Damga Eesmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında intişarını 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye iltih 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulılerin tahsil suret 
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V ĉpgüeriaa, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kanun 

Nizamname 

Kararname 
Kanun 

» 

» 
» 
> 

Tarihi 

28 . 6 . 1938 

9.8. 1938 

13 . 1 . 1939 
18 . 1 . 1939 

26 . 1 . 1939 

27 . 1 . 1939 
27 . 5 . 1939 
5 . 7 . 1939 

Numarası 

3526 

2/9634 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 
3667 

Kararname 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

ö z e t i 

5 . 7 . 1939 3668 
5 . 7 . 1939 3678 
7 . 7 . 1939 3704 

24 . 1 1 . 1939 2/12374 

27 .12 . 1939 

3 . 1 . 1940 

17 . 5 . 1940 

3757 

3765 

8 . 1 . 1940 2/16627 
17 . 1 . 1940 3777 

3828 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mıütedavil sermaye veril 
4 ve 5 nci maddeleri. 

Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamnam 

1939 yılına ait mevzuat 

Çiçekler hakkında. 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılmas 
nci maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Ticaret Vekâleti Teşkilâtı Kanununun 19 ncu maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştiren ve 1 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - îsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyyel anlaşm 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Kanun 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikine a 
leri hakkında 
Cezaevleri ve mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar v 

yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hüldimlerini değiştiren Kanun 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna müsten 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini tadil 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve 
fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun 



C/8 — 

Vergilerin, remmlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

(—. 
Çeşidi 

Kanun 
» 
» 

Nizamname 
Kanun 

Kanun 
» 

» 
» 

s» 
• » 

Tarihi 

20 . 5 . 1940 
10 . 7 . 1940 
23 . 8 . 1940 
24 .12 . 1940 
30 .12 . 1940 

. 29 . 5 . 1941 
5.6. 1941 

9.6. 1941 
4.7. 1941 

11 . 8 . 1941 
22 . 9 . 1941 

Numarası 

3829 
3894 
3913 

2/14931 
3929 

4040 
3975 

4062 
4095 

4109 
4119 

Kanarnamıe 

ö z e t i 

20 . 5 . 1942 
27 . 5 . 1942 
8 . 6 . 1942 
1 . 8 . 1942 

Kanun 
Kanun 

» 
I» 

15 . 4 . 1944 
17 . 4 . 1944 
26 . 6 . 1944 
15 . 9 . 1944 

4541 
4547 
4604 
4668 

Devlet Konşervatuvarı hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi 
Vakıf Menba Suları ile Orman Zeytinliklerin işletilmesi hakkı 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Befik Saydam Merkez HıfzıssıMıa Müessesesi teşkiline d 

1941 yılına ait mevzuat 
17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 No. lu Kanuna değişik 11 inci madd 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedel 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Kanun 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki d 
kında Kanun 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunu 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte ç 
siyle gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri namı 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

1942 yılına ait mevzuat 
4223 Ealhve ve Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri. 
4226 Fevkalâde zam Kanunu 
4250 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 

2/18435 Inhisıarlar idaresinin bira, gazoz, soda, malt hülâsası, asitkar 
hakkında. 

1944 yılına ait mevzuat 
Şehir ve kasabalarda Mahalle Muhtar ve ihtiyar heyeti teşkiline dair 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 57 nci ımaddesinin de 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü faldiltelerine paralı ve yat 
1 nci maddesi. 
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Yergilerin, resimlerin ve ba$ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

1945 yıkna ait mevzuat 
Kanun 26 . 3 . 1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanunun 

» 15 . 6 . 1945 4753 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. 
» 15 . 6 . 1945 4759 İller Bankası Kanunu. 
» 10 . 7 . 1945 4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi haklan da Kanun. 

1946 yılına ait mevzuat 

» 13 . 5 . 1946 4885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ide Amerika Birleşik Devletleri arasınd 
olan Anlaşmanın onanması hakkında. 

» 13 . 5 . 1946 4S86 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasın 
olan Anlaşmanın onanma.sı hakkında 

» 17 . 5 . 1946 4893 Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurulaca 
Kanun. 

» 20 . 5 . 1946 4897 Kibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Genel Müd 
nunun 3 ncü maddesi. 

» 16 . G . 1946 4954 T. C. Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair A 
kındaki Kanun 

1947 yıkna ait mevzuat 

» 21 . 2 . 1947 5028 T. C. Hükümieti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasında ha 
laşmanm onanması hakkında, 

» 18 . 6 . 1947 5098 İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

» 18 . 6 . 1947 5110 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava 
manın onanması hakkında. 

» 18 . 6 . 1947 5111 T. C. Hükümeti ile Hollanda Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 
kında. 

» 18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak 
» 1 . 9 . 1947 5123 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 tar 

(Türkiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki Anlaşmanın onanmasına da 
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Vergilerin, reaiMerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kamum 

r 

9 

9 , 

9 . 

28 
1 . 
8 , 

rari 

. 2 

. 2 . 

, 2 . 

. 6 
, 7 . 
. 7 . 

M 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 
, 1948 
. 1948 

Numarası 

5171 

5172 

5173 

5227 
5237 
5252 

» 

» 
» 

» 

8 . 7 . 1948 

8 . 7 . 1948 
8 . 7 . 1948 

24 .12. 194® 

5253 

5254 
5256 

5282 

ö z e t i 

1948 yılına ait mevzuat 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hü 
rina dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti a 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti a 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

iskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, 
veç, italya, Hollanda, Portekiz, Birleşik Kiral ık, İsveç, İsviçre 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal altında 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile ek 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 19 
İşbirliği Anlaşması ve eki üe aynı tarihte teati edilen mektuplar 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ara 
»Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesa 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri aja 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 
onanmasına dair Kanun 

25 . 3 .1949 

1949 yılına ait mevzuat 

5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Katnun 
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Vergilerin, 

İr . . . 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
> 

resdmılerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

10 . 1 . 

10 . 1 , 

24 . 6 . 

12 . 1 2 . 

2 . 6 . 

10 . 6 . 
8 . 6 . 

10 . 6 . 
16 . 6 . 

7 .12 , 

1949 

. 1949 

1949 

1949 

1949 

. 1949 
1949 
1949 
1949 

. 1949 

gelirlerin 

Numarası 

5302 

5303 

5395 

5455 

5420 

5422 
5434 
5435 
5441 
5451 

> 
» 

> 
» 
» 

» 

» 

> 

18 . 1 . 
10 . 2 

11 . 2 . 
15 . 3 . 
15 . 3 

15 . 3 . 

14 . 7 . 

15 . 7 . 

1950 
. 1950 

1950 
. 1950 
. 1950 

, 1950 

, 1950 

1950 

5516 
5525 

5539 
5591 
5598 

5599 

5679 

5682 

O s e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kır allığı Hükümeti 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hükümeti 
larma dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türldye Cumhuriyeti Hükümet ile İsviçre Fede*al Hükümeti arasınd 
akit ve icra edilmiş olaın geçici Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaştırmas 
onanması hakkında 
iskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddelerinin 
Kanunun 2 nci maddesi. 
Kurumlar Vergisi. 
T.C. Emeldi Sandığı Kanunu 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bazı m 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair K 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile yapılacak muntazam ulaştırm 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunu 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Milletleri 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki Kanu 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dahil memleketler ve Amerika Birleşik 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tesp 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
ları hakkında Kanun. 
Pasaport Kanunu. 



fargüeriıı, 

t 
Çeşidi 

Kanun 
»ı 

> 

> 
> 
> 

» 

> 
» 

» 
» 

> 

resimlerin ve başfea gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

24 . 1 . 
26 . 3 

28 . 2 . 

25 . 5 . 
25 . 5 . 
28 . 5 . 

8 . 6 . 

29 . 6 . 
26 . 9 . 

1 . 8 . 
9 . 8 . 

8 . 8 . 

. 1951 

. 1951 

, 1951 

, 1951 
, 1951 
, 1951 

, 1951 

, 1951 
, 1951 

, 1951 
1951 

1951 

Numarası 

5710 
5756 

5750 

5772 
5775 
5779 

5785 

5800 
5801 

5822 
5823 

5830 

,» 1 . 9 . 1951 5842 
> 10 .12. 1951 5848 

— C/12 — 

ö z e t i 

1951 yılma ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke bey 
servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshalıl Yardım P 
len yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku ger 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değişik 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümıcti arasınd 
manın onanması hakkında. 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler 
Kanun. 
Kadrodan çıkarılmış olan harp gemilerinin satılmasına dair K 
T. C Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntıkası hüküm 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığın 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2 
pulması ve bu kanunu tadil eden bazı hükümlerin kaldırılması 
Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal de 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere t 
ra bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış olan 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri. 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nci mad 
Tür'kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Ilükümıeti a 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında. 



C/13 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 10 .12 . 1951 

12 . 11 . 1951 

12 . 11 . 1951 

15 . 2 . 1952 

Numarası 

5849 

5852 

5853 

5881 

» 
T. B. M. M. K. 
Kanun 

» 

16 , 
16 . 
2 . 
18 . 

. 4 , 

. 4 . 
, 5 . 
. 6 . 

. 1952 

. 1952 
, 1952 
. 1952 

5917 
1796 
5922 
5963 

20 . 6 . 1952 5977 

» 
Kararname 

28 , 
6 
.6 . 
.11. 

1952 
1952 

5982 
3/15890 

Kanun 29 . 1 . 1953 6021 

23 
22 . 
1 . 
1 , 

. 1 , 

. 5 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

6031 
6086 
6092 
6093 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehinşahlık Hükümeti arasında 
ve daha ötelerinde ticarî hava servisleri tesisi için Anlaşma üe ekinin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına 
port Bankası arasında aktedilen 36 milyon dolarlık kredi anlaşmasının 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalan 
laşmasını değiştiren protokolün onanmasına dair Kanun. 

1952 yılına ait mevzuat 

Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ma 
Kanunun 10 ncu maddesi. 
Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
4225 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına m 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini değiştiren Kanun 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkındaki 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban 
vo eklerinin onanmasına dair Kanun 
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında Kan 
Hususî teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile Avru 
me Grubuna müteallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bölümü 
Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakk 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
Vakıf Zeytinlik, Fidanlık, Narenciye ve Meyveliklerin satış şekli hakkında 
Isikân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bazı hükümler ilâ 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bazı hükü 
nun 2 ve 4 ncü maddeleri 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerim 
dayanakları 

C/14 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

2 . 7 . 1953 

3 . 7 . 1953 

Numarası 

6095 

6114 

» 

» 
» 

> 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

* 
» 
> 
» 

» 

10 . 7 . 1953 

10 . 7 . 1953 
15 . 7 . 1953 

20 . 7 . 1953 

25 . 7 . 1953 

21 . 7 . 1953 
22 . 7 . 1953 
18 .12. 1953 
21 .12 . 1953 
21 .12. 1953 

13 . 1 . 1954 
27 . 1 . 1954 
10 . 2 . 1954 
15 . 2 . 1954 

15 . 2 . 1954 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
6202 
6209 

6219 
6237 
6245 
6258 

6266 

ö z e t i 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktü 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile Bir-laşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşk 
Teş'kilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Te 
nine mütedair esas Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında 
maddesinin 3 ncü fıkrası 
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanun 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret ha 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 10 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kan 
mesine dair Kanun 
Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü f 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

1954 yılına ait mevzuat 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ve 9 ncu m 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
rilen 1 ve 3/4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madd 
nunun süresinin uzatılmasına ve bazı ek maddelerin ilâvesine 
Kan bankaları ve kan nakli merkezleri döner sermayesi Kanu 



Vergilerin, rariınlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

— C/15 

rz 
Çeşidi 

Kanun 
» 

• » 

» 

> 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

> 
» 

» 
Kararname 

Tarihi 

3.3. 1954 
7.3. 1954 
7.3. 1954 
9.3. 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 
11 . 3 . 1954 

22 . 3 . 1954 
10 . 4 . 1954 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

6351 

6352 

6353 

6356 

6367 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

ö z e t i 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 
Petrol Kanununun 86 nci maddesi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddeleri 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazineye ai 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazine'nin iş 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında mü 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenl 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalanan (11 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 
laşmasında bazı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tasdik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye 
ulaştırmalarına dair anlaşmanın tasdiki hakkında 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile akd 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriyet 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hüküme 
nomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın o 
Marshall Planı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dahilinde elde ed 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bazı ma 
hakkında Kanun 
5675 sayılı Kanunla tasdik «dilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanın ta 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinler 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalıştırılan 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 



C/16 — 
dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

24 . 5 . 1954 

7 . 7 . 1954 

8 . 7 . 1954 

Numarası 

4/2927 

6427 

6433 

> 

Talimaitnaınıe 
Kanun 

7 . 

25 . 
10 , 

. 1 . 

, 2 . 
. 3 . 

, 1955 

, 1955 
. 1955 

6449 

4/4502 
6375 

» 

» 

Talim atname 
Kanun 

» 

» 

23 

20 . 

22 . 
2 

9 , 

9 , 

3 

, 4 . 

4 . 
5 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1955 

, 1955 

1955 
1955 

. 1955 

. 1955 

6528 

6551 

6549 

6552 

6553 

ö z e t i 

Off Sluore siparişleri için Makine ve Kimya Endüstrisine veril 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Devletler arasında kuvvetlerinin sıtatüsüne dair Sözleşmenin 
dikine dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve 
ra eklenmesine dair Kanun 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanldatürüne ve gümrük 
lerin tasdiki hakkında Kanun. 
Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik Andlaışmasına Taraf Devletler aracında ku 
niıı ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sö 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlerar 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işb 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andla 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kabulüne 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Ka 
Baraj inşaatı dolayısıyle sular altında kalacak kasaiba, köy v 
ncu maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamel 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkit tarafların 
ticari münasebetleri düzeni iyen Beyannamenin tasdiki hakkında 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair K 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan hakkındaki 4250 sayılı Kan 
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelMerin 
dayanakları 

— C/17 — 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

13 . 5 . 1955 

13 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

Numarası 

6558 

6562 
6566 
6570 
6571 

6572 

> 

> 

> 

» 

»' 

» 

» 

> 

Kararname 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1965 

20 . 5 . 1955 

21 . 5 . 1955. 

21 . 5 . 1955 

30 . 5 . 1955 

6585 

6593 

6600 

6603 

6606 

6619 

6624 

6625 

4/5500 

ö z e t i 

6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve bazı maddeleri 
Kanun 
D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Gayri menkul kiralan hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin tad 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanu 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakledi 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 nci 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 
5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarına tahsis edilmiş olan natam 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 
Ecnebi Devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa etmek üzer 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı Kanu 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerine 
del 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
da Kanun 
Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statüsüne 
dikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma ekli listelerin metinleri 
yapılmasına müteallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 talihinde Ankara'da imza 
cak yardım hakkında Anlaşma) nm onanmasına dair 1.9.1947 tarih ve 5 
2 nci madda«tine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine dair Ka 
Ütü ve çamaşır maikiaelerinia liktdsat ve Ticaret Vekâletinin müsaadesin 
Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/18 — 

t 
Çeşidi 

Taliımatnaane 

» 
Anlaşma 

KJanun 

» 

» 
Talimatname 

Kararname 

» 

Kanun 

» 

« 
Talimatname 

3 

1 
14 

26 

24 

28 
2 

10 

12 

22 

22 

7 . 
10 

Tarihi 

. 8 

. 9 

.10 

.12 . 

. 2 , 

. 2 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 9 

. 6 . 

. 6 . 

7 . 
. 7 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1956 

1956 
1956 

. 1956 

1956 

1956 

, 1956 

1956 
1956 

Numarası 

— 

195 
— 

6632 

6666 

6688 
— 

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6785 
— 

ö z e t i 

6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nci ma 
nin 6 ncı maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının t 
tesbiti hakkında Anlaşma 

Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasd 

1956 yılına ait mevzuat 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtıyle akdedilen Tekni 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilme 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların ceza 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci madde 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince umumi sağl 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tav 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hak 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 n 
İstihlâk Vergisi hakkında Kanun. 
İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işç 
edilecek eşya hakkında Talimatname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleri* 
dayanakları 

_ c/19 — 

Çeşidi 

Sanım 

r 

13 

11 , 
13 , 
13 . 
13 . 
16 . 

27 . 

rari 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 
, 7 . 
, 7 . 

8 . 

hi 
. 1956 

, 1956 
. 1956 
, 1956 
. 1956 
, 1956 

1956 

Numarası 

6793 

6797 
6802 
6803 
6804 
6815 

6820 

» 

» 

» 

» 
> 
> 

» 

Taimıatnamıe 

Kararname 

27 

27 

29 

31 
31 
1 

1 

11 . 

24 . 

. 8 

. 8 

. 8 , 

. 8 , 

. 8 , 

. 9 , 

. 9 . 

11 . 

11 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

, 1956 

1956 

1956 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

— • 

4/8300 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında hava 
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 'baklanda Kanun 
Gider Vergileri Kanunu 
17 . 5 . 1940 tarih 3828 sayılı Kanuna Ek Kanun. 
İç istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı karasularımızın muhafaza ve emniyetti ve kaçakçılığın men 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, ticarî 
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına müteallik Milletlerarası Güm 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm ha 
rük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine» iltdihakımız h 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara^da imzalanmış olan Türk - Alman Ti 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Ha 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticarî numuneler ve 
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki h 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bazı maddelerin 
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu 
Orman Kanunu, 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bazı maddelerinde de 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış M 
hareket eden Export - İmport Bank Of Washington arasında imzalanan 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emv 
name 
Türkiye ile İran arasında Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, zabıtnam 

bi hakkında Karan 



Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/20 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

Kararname 

5 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

16 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

31. 1 . 1957 

25 . 2 . 1957 

Numarası 

6860 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttef 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair 
Kanun 

6877 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kıralhğı arasında akdedile 
lerinin tasdikine dair Kanun 

6878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükü 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 

6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muva 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

6883 Off - Shore tedarik programına müteallik Türkiye Cumhuriy 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektu 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

6893 Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu 
dair Kanun 

6894 Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Par 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkın 
îtilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tas 

6897 Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedai 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edile 
kında Kanun 

6899 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Prot 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşm 
şiklerinin tasdikli hakkında Kanun 

4/8733 6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nci maddelerine istina 



Vergilerin, remmlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/21 — 

Çeşidi 

Kanun 

> 

Kamun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

6 . 5 . 1957 

6 . 5 . 1957 

S . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

24 . 5 . 1957 

29 . 5 . 1957 

2 . 6 . 1957 
11 . 6 . 1957 
14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

17 . 6 . 1957 

I. V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakkınd 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anlaşmay 
rinde yapılan düzeltme ve değişiHiklere müteallik 4 ncü Protokolün t 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVI 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline dair Ka 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırmala 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletümesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ikinc 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Kanun 
At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti taıtbi'M hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına h 
port Bank Of Washington»1 arasında 20 Mayıs 1956 tarihinde imzalanan 2 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş masına ek 23 Mayıs 1956 tari 
Protokolünün tasdikline dair Kanun 
Taviz listelerinin mecfburi tatibik sürelerine ait XXXVII nci maddesinin 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 
Türkiye ile İran arasında imzalanan Tiearet Anlaşması, Ödeme Protoko 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 

4/9259 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Nizamna 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan 1. V. H. Kararı 

6957 

6959 

6962 

6968 

6970 

6977 

6987 

7000 
4/9123 

7005 

7013 

7014 

7025 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/22 — 

t 
Çeşidi 

Kanun 
> 

Kanun 

» 

» 

> 

Talimatname 

Kanun 
» 

» 

» 

10 
10 

10 

11 

26 

24 

6 , 

9 , 
25 

25 . 

14 . 

Tarihi 

. 9 . 1957 

. 9 . 1957 

. 9 . 1957 

. 6 . 1957 

. 2 . 1958 

. 3 . 1958 

. 4 . 1958 

. 6 . 1958 

. 6 . 1958 

, 6 . 1958 

, 8 . 1958 

Numarası 

7045 
7046 

7050 

7054 

7090 

7106 

— 

7126 
7154 

7156 

7163 

ö z e t i 

19 . 2 . 1959 7251 
3 . 4 . 1959 7256 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakç 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı c 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriy 
devletleştirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine m 
Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındak 

1958 yılına ait mevzuat 

Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhü 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 
T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 A 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de t 
kında Kanun 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisad 
mesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 67 
Kanun 
6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay A 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiy 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kar 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kan 

1959 yılma ait mevzuat 

Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kan 



Vergilorin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/23 

Çeşidi Tarihi 

Tebliğ 
Kararname 
Kanun 

16 . 4 . 1959 
5 . 5 . 1959 
9 . 5 . 1959 

21 . 5 . 1959 

24 . 5 . 1959 

25 . 5 . 1959 
26 . 5 . 1959 

Numarası 

4/11410 
7258 
7263 

5395 

7269 
7280 

» 

» 
•» 

* 
7> 

» 

26 . 5 . 1959 

27 . 5 . 1959 
3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 
3.6. 1959 

3 . 6 . 1959 

7287 

7307 
7309 

7314 
7315 

7316 

ö z e t i 

1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Sivil Müdafaa- Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 
Noterlik Kanununun 71 nei maddesinin tadili ve 73 ncü maddesi ile 478 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasımd 
akit ve icra 'edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle yapılacak y 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı iht 
leşmcleri Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti H 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaşması, Avrupa K 
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşma 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket ed 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması ha 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnine m 
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçla 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü maddes 
Kanun 
7 . 1 1932 tarih ve 1918 No. lu Kanuna ek fıkra. 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu 
nun 1 nei kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
meti arasında münakit 12 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu 
nun 1 nei kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 
manın tasdiki hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/24 — 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7318 

7319 

7320 

7322 

3 

3 . 

3 . 

3 . 

3 . 

. 6 

, 6 , 

6 . 

, 6 . 

6 . 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

, 1959 

, 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

> 
Karamamı;© 
Kanun 

8 , 6 . 1959 
13 . 6 . 1959 
16 . 6 . 1959 

7338 
4/2217 
7346 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti î\e Amerika Birleşik Devletleri 
port Bank Of Washington arasında 28 Nisan 1957 tarihind 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen mektupların 
Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakk 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında v 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadüine ve protokolün tasdikine da 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısm 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşma 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri v 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakk 
ne dair Kanun 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz l 
me ve değişikliklere mütedair 6 nci Protokolün tasdiki hakkı 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta m 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine da 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI nci m 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakk 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasın;, ekli taviz l 
me ve değişikliklerine art 7 nci protokolün tasdikine mütedai 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ek 
tesinde münderiç. sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan t 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerçekle 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen bâzı alacakların 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/25 — 

f -
Çeşidi 

Kanun 

9 

Kararname 

> 
Kanun 

» 

Tarihi 

18 . 11 . 1959 

18 .11. 1959 

10 .12 . 1959 

19 .12. 1959 
21 .12. 1959 
23 .12 . 1959 

Numarası 

7377 

7378 

4/12517 

4/12528 
7397 
7401 

Kararname 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

» 
Seçici Kanun 

» 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

16 

8 

24 
28 . 
30 , 

6 . 

16 . 
6 . 
8 . 

15 . 
15 . 
18 . 
19 . 

. 1 

2 

. 3 

. 2 

. 4 

5 . 

5 . 
7 . 
8 . 

8 . 
8 . 
8 . 
. S . 

. 1960 

. 19-60 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

1960 
1960 
1960 

, 1960 
1960 
1960 

, 1960 

4/10609 

7427 

4/10966 
7462 

4/12846 

7473 

7478 
11 
44 

5/236 
5/239 

11 
65 

Ö z e t i 

Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî Anlaşm 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî Anl 
lün tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 60 
İ/mir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesine ve % 1 Devlet hakkı 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kararnam 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hükümeti a 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

1960 yılına ait mevzuat 

Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited O 
verilmesi ve % 1 Devit hissesi alınmasına dair 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon lira 
Kanun 
Sıhhî müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkında Kar 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci maddesini 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit olun 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı hakk 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakkın 
Kanun 
Köy içme suları hakkında Kanun 
Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçların k 
dair Kanun. 
Türk Ptrası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatları ile ilg 
ne dair Kanun. 



V«g*kcrm, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

/ 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

> 

» 
> 

Kararname 

» 

» 

1 

20 

24 

1 

1 

7 
10 

12 

16 

16 

Tarihi 

. 8 , 

. 8 , 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

, 1960 

. 1960 

Numarası 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/316 

5/322 

5/325 

> 16 . 9 . 1960 5/326 

Kanun 20 . 9 . 1960 85 

> 20 . 9 . 1960 86 
> 4 . 1 0 . 1960 93 

Tebliğ 19 . 1 0 . 1959 66 

— C/26 — 

Ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca ka 
bazılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında K 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satınalmalar hakkında Kan 
7269 sayılı Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak 
dair Kanunun 26 neı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kan 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete ye 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı serm 
ve bazı hükümler ihdasına dair Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Kar 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararn 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tat 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya ya 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinin 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredile 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bazı maddelerinin değ 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve muaflık 
Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bazı istisna ve muaflıklar verilm 
nin tadili hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaa 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/27 — 

r 
Çeşidi 

Kamum 

> 
> 

» 
> 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

> 

» 
> 

Tebliğ 
Kararname 

Tarilıi 

21 .10. 1960 

24 .10 . 1960 
24 .10. 1960 

26 .10. 1960 
4 .11. 1960 

18 .11. 1960 
18 .11. 1960 

24 .11. 1960 

24 .11. 1960 
29 .11. 1960 
30 .11. 1960 

2 .12. 1960 

5 .12 . 1960 

6 .12 . 1960 
6 .12. 1960 
14 .12. 1960 

21 . 12 . 1960 

^ 
Numarası 

107 

108 
112 

113 
123 

132 
134 

139-

140 
144 
146 

149 

152 

153 
154 
— 

5/635 

ö z e t i 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, k 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 
Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddesine 
Kanun 
Af Kanunu 
Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatiflerine 
larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanun 
sine dair Kanun 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 nci madde 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
6746 sayılı Şeker Kanununun 16 neı maddesinin 2 nci fıkrasının değişt 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanu 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla-değişik 16 nci madde 
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tari 
Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
Kaçakçılığın men ve takifbicıe dair 1918 sayılı Kanunun 21 ve 24 ncü m 
hakkında Kanun 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tahki 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymetini ko 
Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşılanma 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur far 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarühine kadar uzatılması hakkında 



Vergilerin, resimlenil ve başka gelirlerin 
dayanakları 

0/28 — 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

23 .12 . 1960 
29 .12. 1960 

30 .12 . 1960 

Numarası 

167 
170 

172 

30 .12. 
30 .12. 
30 .12. 

30 .12. 

29 . 12 . 

1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

177 
179 
184 

185 

190 

ö z e t i 

Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanla 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis tahsisat artıkları 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan tem 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 

1837 sayılı Kanuna efe bir madde ile geçici bir madde efelen 
3339 sayılı Kanunun1 yürürlük süresinin uzatılmasına dair Ka 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, ser 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan b 
satılmasına dair Kanun 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, ona 
Kanun, 

* 

» 
» 
» 

» 
» 
> 

2 . 1 . 1961 

2 . 1 . 1961 
6.1. 1961 
9.2. 1961 

9.1. 1961 
10 . 1 . 1961 
12 . 1 . 1961 

189 

192 
193 
203 

210 
213 
219 

1961 yılına ait mevzuat 

M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça k 
suzlarının satılmasına dair Kanun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler ya 
Orplir Vergisi Kanunu 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve 
madde eklenmesine dair Kanun 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapı 
Vergi Usul Kanunu 
85 sayılı Kanunun 107 Sayılı Kanunla değiştiri'en ek 2 nci 
efelenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 



Vergilesin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/29 — 

t— — 
Çeşidi 

Kanun 
» 
> 
» 

» 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

» 

• > 

» 

» 
Kararname 

Kanun 

> 

1 

12 
12 
08 
29 

29 

2 

14 

14 

17 

17 

16 . 

16 
31 

3 

3 

Tarihi 

. 1 . 1961 

. 1 . 1961 

. 2 . 1961 

. 3 . 1961 

. 3 . 1961 

. 6 . 1961 

. 6 . 1961 

. 7 . 1961 

. 7 . 1961 

. 7 . 1961 

8 1961 

. 8 . 1961 

. 8 . 1961 

. 9 . 1961 

. 9 . 1961 

Numarası 

222 
224 
281 
289 

307 

5/1280 

— 

315 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

ö z e t i 

İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 
Bir kısım vergi cezaları ile gecikme zamlarının tecili ve tasfiyesine da 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Ban 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 1 
Andlaşmasmm tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üz 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatmın hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korunma 
benzeri nakü vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hakkın 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve kay 
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etmek 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdoluna 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C. H 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı sıf 
ma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması hak 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma İk 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkı 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Kanun 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yerefbatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 kuru 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üçünc 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mua 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupların o 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/30 — 

t • 

Çeşidi 

Kanun 

Talimatname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 

» 

Anlaşma 

Kararnaım'e 

3 

3 
1 . 

12 . 

18 . 

28 

1 . 

25 . 

Tarihi 

. 9 

. 9 
10 , 
10 , 

10 . 

. 1 . 

11 . 

11 . 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

1961 

, 1961 

, 1961 

Numarası 

367 

4/12720 
—. 

5/1768 

5/1801 

5/6765 

— 

6/25 

Tebliğ 

5 . 12 . 1961 

13 . . 12 . 1961 

6/7 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
- împort Bank Of Washington (Eximbank) arasında imzalan 
masının onanması hakkında Kanun 
İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifeleri hakkında 
Ege Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 
6'5 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle T. C. Merkez Bankası nezd 
fonu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı 
edilen «'İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi hak 
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğünün 
159, 160, 161 nei maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ü 
Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve surastaryalarma ve 
rın yürürlüğe konulması hakkında 
Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayyen 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de h 
laşma 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Bozkese köyü ile Fethiye 
nırları içerisinde bulunan iki adet krom madeninin Montan M 
devredilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hüro 
redilmesine izin verilmesi hakkında 
Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Ano 
ve bu imtiyazın % 1 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulmas 
1118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 sa 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins oyun kâğıtlar 



Vergüeria, reaimlerin ve başka gelirleriiı 
dayanakları 

— C/31 — 

Çeşidi 

Yönetmelik 

Kararname 

Kararname 

Tarihi 

Kararnıa/me 11 . 1 . 1962 
11 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 

16 . 2 . 1962 

26 . 2 . 1962 

3 . 3 . 1962 

Numarası 

6/114 
6/116 

ö z e t i 

Tebliğ 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

22 . 

19 . 

25 . 
2 

3 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 6 

1962 

. 1962 

. 1962 

. 19£fe 

— 

6/378 

44 
6/120 

1962 yılına ait mevzuat 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C. Me 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankın tasf 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini; Tanzi 
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 sayılı Karar hakkında 

6/120 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan T.C. M 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü mad 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 

— Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 

6/233 20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan telsiz ücr 
lardan ilân ve reklâm tarifesi» nin eklenmesi ve 27.1 . 1931 tarihli ve 3/124 
dillerinin kaldırılması hakkında 

6/257 Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca müşt 
tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüce konulmuş bulunan karar 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dahilinde satışlarına m 
rürlüğe konulması hakkında 

3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 

Kanunî bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük idarele 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkı 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanun 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni Jbir fon tesis 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 



0/32 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kararname 10 . 7 . 1962 6/708 

17 . 7 . 1962 6/737 

10 . 7 . 1962 6/697 Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köy 
balkırla mahlut, çkıkolu 'kurşun madeninin 50 yıl müddetle iş 
name ve şartnameye tefikan Menka Ticaret ve Sanayi Anon 
imtiyazın % 2,5 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması ha 
Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şa 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tutulması hakkında Kararname 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğinc 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğub 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bank 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 

6 , 8 . 1962 6/763 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı kar 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dâhil kili 
lardan halen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'ye 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bulu 
olsun olmasın) yurda sokulmamıaısı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınırlar 
18 . 6 . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile (Sazmaş 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, imt 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetle 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içe 
9.12.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile («Sazmaş» Sana 
Anonim Ortaklığı) nın uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiy 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında Kar 

21 . 8 . 1962 6/847 
12 . 9 . 1962 6/942 

11 .10 . 1962 6/1026 

11 .10 1962 6/Î035 



Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/33 

Çeşidi 

Kainim 

Yönetmelik 
Kararname 

Tebliğ 
Karı un 
Kararname 

Kanun 

Tarihi 

Kanun 
> 

Kararname 

23 .10 . 1962 
1 . 1 1 . 1962 

11 .12 . 1962 
20 .12 . 1962 

3 . 10 . 1962 

12 . 1 . 1963 
21 . 1 . 1963 

11 . 2 . 1963 

13 . 2 . 1963 
18 . 2 . 1963 
19 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 

Numarası 

81 
86 

6/1154 
6/1189 

141 

6/1265 

6/1342 

171 
6/1444 

186 
187 

188 

20 . 
23 . 
23 , 
23 . 
23 , 

. 2 , 

. 2 . 
, 2 . 
, 2 . 
. 2 . 

. 1963 
1963 

, 1963 
, 1963 
. 1963 

189 
196 
197 
198 
199 

ö z e t i 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kan 
Mersin liman inşaat sahası dahilinde silo tesisleri için ayrılan sahanın 
satışı halikında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş b 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki Katrar 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanun 

1963 yılına ait mevzuat 

7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu işlerinin yür 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan «T 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile. değişik birinci maddesi 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında Karar 
ilişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a ek ka 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında» 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasının yürürlüğe konulması hakkınd 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümr 
rılmış olan akaryakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında Kanun 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 neu maddesinin değ 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi hakk 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerin değiştirilmesin 
kümler eklenmesine dair Kanun 



— C/34 -^ 
Vargileıriaı, reKMerin ve başfca gdMsriıı 

dayanakları 
t 

Çeşidi 
Kanun 

:v 

» 

» 
V 

Kararname 

Karar 
Kararnıamje 

» 

» 

» 

Tarihi 

28 , 2 

28 . 2 . 

28 . 2 . 

28 . 2 . 
23 . 2 , 
11 . 3 

26 . 3 . 
5 . 4 . 

5 . 5 . 

15 . 4 . 

16 4 

. 1963 

1963 

1963 

1963 
. 1963 
. 1963 

. 1963 

. 1963 

1963 

1963 

1963 

Numarası 

202 

204 

205 

210 
218 

6/1500 

67 
6/1501 

6/1501 

6/1503 

6/1504 

Kamun 

20 . 4 . 1963 

9 . 5 . 1963 
30 . 5 . 19*63 

6/1509 

227 
240 

ö z e t i 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddes 
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun baz 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
Af Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devle 
essesesi olan Bxport - İmport Bank Of Washington arasında 
«Anlaşma» nın yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hakk 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali h 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İ 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasmm yürürlüğe konulması- h 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Karkı-nma İ 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasınıın yürürlüğe konulması ha 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Gökçesu köyünde bulunmuş 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Dimited 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kara 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İm 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlü 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylanmış o 
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit öd 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andlaş 
kında Kararname. 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içinde 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları İşletmesi 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakk 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kamın 



C/35 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
( 

Çeşidi 
Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

Kararname 

30 

4 

19 

19 

19 

29 

Tarihi 

. 5 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

1 
Numarası 

241 

6/1784 

250 

251 

253 

6/1981 

Kanun 
» 
» 
2> 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

» 

Karaırname 

5 . 
12 
17 . 
17 . 

17 
20 . 
23 

25 . 

28 . 

, 7 . 
. 7 , 
, 7 . 
, 7 , 

. 7 
, 7 . 
. 7 , 

9 . 

9 . 

, 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 

. 1963 
, 1963 
. 1963 

1963 

1963 

261 
265 
278 
269 

271 
6/2913 

6/2225 

. 6/2182 

ö z e t i 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin d 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek kar 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tahki 
Kanuna ek Kanun. 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü baklandaki Kanunun 10 n 
ile 60 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programla 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini 
Kanun 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yurda 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da Bayer 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUINE DIPHOSPHATE» 7. C 
I - met'hyl - butlamino) (qui nolelnedip hospbate «POUDERE) un ithal 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınaca 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında Kanu 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan 
na yetki verilmesi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Tebliğ 
6309 sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yürürlü 
rarname 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanı 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.1963 t 
nan İkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye istinade 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı oian Mil 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «İkraz Anlaşması» nm onaylanm 



— C/36 
Vergilerin, r cirimlerin ve oaşka gelirlerin 

dayanakları 
t 

Çeşidi 

Kararname 

» 
Kanun 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
» 

10 . 

.1 !. 
26 

31 
31 

2 

27 
27 

Tarihi 

12 . 

. 10. 
. 1 0 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 
1 1 . 

. 1 2 . 

. 7 . 

, 1963 

, 1963 
1963 

1963 
1963 
1963 

1963 
1963 

Numarası 

6/2482 

6/2231 
353 

— 
6/2260 

365 
303 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

ö z e t i 

1 . 8 . 1963 

7 . 1 ) . 1963 

9 . 9 . 1963 

12 . 9 . 1963 

14 . 9 . 1963 

14 . 9 . 1963 

6/2482 G-ıda maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile levazı 
ğün bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki Ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Ka 
hakkında Kanun 
lige Üniversitesi Tlaıv.lıar ve Ücretler yönetmeliğine ek Yönetm 
Ego Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.O. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti iriikümeti a 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 

365 Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştiril 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti aras 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» um ve bu A 
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

6/2008 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası îvalkınına B 
Kredisi Andlaşmasmın yürürlüğe konulması hakkında Kararna 

6/2076 Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulun 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına 
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 

6/2127 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 
Karar 

325 Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yı 
tasfiyesi hakkında Kanun. 

6/2094 Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulun 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 

6/2095 Kütahya ilinin Emet ilcesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş b 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirketi 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



_ C/37 — 
Vergilerin, 

t.., 
Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanım 

» 

Kararname 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

8 . 1 . 1964 

8 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 

29 . 1 . 1964 

Numarası 

6/2532 

372 
375 

6/2575 

13 . 2 . 1964 6/2681 

18 . 2 . 1964 

39 . 2 . 19S4 

20 . 2 . 1964 

6/2676 

6/2673 

6/2682 

ö s e t i 

1964 yılına ait mevzuat 

Hükümetimiz ile İsveç Hükümeti arasında 2.12.1963 tarihinde Ankara'd 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere yayınl 
AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan kred 
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklar mm kullanılma şekli h 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Kozağaç 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı, İzmir ilinin Torbalı ilçesine 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevkilerin 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlar 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi olduğu vecibe, taahhüt ve müke 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine izin v 
sı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom madenini 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketine ihale ol 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe 
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesine d 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 

Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri sınırları 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy Bora 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy ve Beğendikler köyleri sınır 
borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madenc 
rilmesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhaınlı sınırları içerisinde bu 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Türk A 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 



_ C/38 — 
Vergilerin, resimlerin ve başiba gelirlerin 

dayanakları 
_A_ 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 9 . 3 . 1964 6/2688 19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarih 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte 
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 

» 12 . 3 . 1964 6/2713 Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı OtlufeiLise köyü sınırları iç 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirk 
hakkında Kararname 

» 25 . 3 . 1964 6/2714 Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yeni 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiy 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet h 

hakkında Kararname 

» 31 . 3 . 1964 6/2718 Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırları 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Maden 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hak 

» 31 . 3 . 1964 6/2719 Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bu 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür imletmeleri Ku 
name 

» 3 . 4 . 1964 6/2821 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluha 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank G 
Kararname 

4 4 . 1964 6/2743 Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Ça 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı 
verilmesi hakkında Kararname 



V"«rgTİ«frin, resimlerin ve başlka gü r l e r in 
dayanakları 

— 0/39 — 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

O £ e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü 
Milletlerarası Kalkınma idaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde imza 
mas ın ın (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1964 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğinin 4 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekle 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ait 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl, Köprücek ve Akse köylerin 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdür 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Kütahya ilinin Emet üçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy köyle 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdü 
Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl ve İğde köylerindeki bulu 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne ver 
(Hususî Kredi) ve «Silâhlanma İstikrazı» konusunda Hükümetimizle 

İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 .12 .1960 tar 
(d) fıkralarındaki 1 . 12 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olarak değiştir 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürürlüğe 
sı hakkında Kararname 

12 . 5 . 1964 6/3016 5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ve 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 tari 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarihinde 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 

6/3003 29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanıla 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalanmış 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanmas 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

9 

11 

16 

16 . 
20 , 

20 . 

4 . 

. 4 

. 4 

. 4 

. 4 . 

. 4 , 

4 . 

5 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

1964 

1964 

— 

444 

6/2851 

13 
6/2852 

6/2853 

6/2795 

12 . 5 . 1964 



C/40 
V^rgüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

çlayanaklan 
t 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 
Kararname 

.- » 

Tüzük 

Kararname 

» 

> 

> 

» 

» 

1 

14 

26 

28 
30 

3 

5 

6 

fi 

6 

6 

9 

9 . 

Tarihi 

. 5 

. 5 

. 5 

. 5 

. 6 , 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

6 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

, 1964 

1964 

1964 

1964 

Numarası 

474 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

6/8032 

6/3033 

6/3046 

6/3074 

6/3075 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Kanun 
5.12.1963 tarih ve 6/2413 sayılı (Kararname ile yürürlüğe konu 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bert 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içe 
deninin (46) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı aras 
sına ait proje hakkında 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsî mükellefiyet, tahliye ve seyr 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbir 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırlan için 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim B 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve 
bulunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imti 
tine verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağı] köyünün, sınırları 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlü 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı îğde köyünün- sınırları içi 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlü 
Afyon ilinin Dinaır ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassıviran k 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının A 
verilmesi hakkında Kararname 
Kenya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları 
mahlut ımağnezyum ve potasyumtuzu madeninin (40) yıl süre 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



Vengtleriıı, 

İL. ' 
Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

» 
'* 

> 
» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

A. 

Tarihi 

9 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

26 . 6 .1964 

1 . 7 . 1964 
1 . 7 . 1964 

2 . 7 . 1964 
17 . 7 . 1964 

10 . 8 . 1964 

11 . 8 , 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

gelirlerin 

~~~"~~~^^ 
Numarası 

6/3076 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
506 

6/3339 

6/3340 

6/3193 

6/3422 

6/3347 

— C/41 

ö z e t i 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Gelemiç köyleri sınırları 
mademnin (00) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Limited 
kında Kararname 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka 
edilmesine dair Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve f 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkr 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4O40 sayılı Kanunun' 3 
yapılmasına dair Kanun 
Harçlar Kanunu. 
Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise köyleri 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom Mad 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınırlan i 
deninin (45) yıl süre ile işletümesi imtiyazının Maden Arama ve Tefenk 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün Üçköprü mevkiind 
nin (60) yıl.süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genei Müdürlüğüne 
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeniköy ve İskele köyl 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Yak 
ketine verilmeğine dair Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sınırlan için 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürl 
Kararname 



— C/42 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

Tarihi 

26 . 8 . 1964 

27 . 8 . 1964 

28 . 8 . 1964 

29 . 8 . 1964 

Numarası 

6/3401 

6/3435 

6/3362 

6/3295 

31 . 8 . 1964 6/3549 

1 . 9 . 1964 6/3481 

1 . 9 . 1964 6/3482 

ö z e l i 

Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubük kö 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borm 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı ve Sütbaaıe 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kö 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Y 
me 
Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme h 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtın 
satınalınacak ziraî istihsal fazlası madde bedelleri mukabilind 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yıl 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir milyon 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı 
yanılarak, Hükümetimiz de A. B. D. tem silen Milletlerarası 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktü 
yapılacak inşa ve tesis işlerine müteallik 5 . 8 . 1953, 29 . 9 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihine kadar uygulanmamış 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması ha 
tzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri s 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kara 
Çanakkale ilinin Cari* ilçesine bağlı Yahyalı, Durali, Çavuş ve 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi im 
taklığına verilmesi hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başika gelirleriaı 
dayanaıklan 

C/43 — 

r 
Çeşidi 

Kararname 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Tarihi 

1.9. 1964 

3.9. 1964 

7.9. 1964 

5.9. 1964 

7.9. 1964 

8.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9 e 9 . 1964 

Numarası 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

6/3483 

6/3530 

6/3371 

— 

— 

— 

— 

6/3484 

ö z e t i 

14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilg 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları içinde bu 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Asla 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi hakkın 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş volfram 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkı 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerinin sınırlan 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdür 
Kararname 
Afyon üinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırlan içinde bulun 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkim Alkali Kimya 
mesi hakkında Kararname 
Umuma açılmış bulunan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını ziyare 
ret hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hük 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza mütea 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kır 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ara 
allik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında T 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti arasın 
lik Anlaşma hakkında Kararname 
Yan ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şahmanis köyünün sınırlan içinde b 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürleri İşle 
verilmesi hakkında Kararname 



— C/44 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Tarihi 

10 . 9 . 1964 

15 . 9 . 1964 
16 . 9 . 1964 

Numarası 

6/3444 

6/3665 
6/3583 . 

• » 

» 
Yönetmelik 
Kararname 

» 

Karar 

19 

26 
28 
2 . 

3 

14 . 

. 9 . 

. 1 0 . 
. 10 . 
11 . 

. 1 2 . 

12 . 

1964 

1964 
1964 
1964 

1964 

1964 

6/3570 

6/3737 
— 

6/3738 

6/3997 

6/3906 

Kararname 
» 

24 . 12 . 1964 6/3976 
24 . 12 . 1964 6/3958 

31 . 12 . 1964 6/4008 

5 . 1 . 1965 6/4072 

Ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi ( 
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fon 
kındaki Karar» in 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/118 
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/52 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkınd 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği aras 
si) mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ortalama kâr hadlerinin tespiti hakkında yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma. B 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tar 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tespit 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Gümrükbaşı, Çonger, Karg 
muzalanı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel Mü 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi 
fiyetleriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetti Üçköprü Kro 
mesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Prot 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Kargı köyünün sınırları 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortakl 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AİJnanya Cumhuriyeti Hük 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 

1965 yılına ait mevzuat 
Aydm ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri 
kömürünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Nitaş Maden 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaiklan 

— C/45 — 

r 
Çeşidi 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

» 

•» 
» 

Tarihi 

6 

8 
8 , 

11 . 

16 

22 . 

22 . 
26 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

1 . 

, 1 . 
, 1 . 

Numarası 

. 1965 

. 1965 
, 1965 

, 1965 

1965 

1965 

1965 
1965 

6/4073 

522 
6/4061 

6/4074 

6/4088 

6/4160 

6/4165 
6/4182 

Kanar 

15 . 2 

15 . 2 , 

16 . 2 . 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

S/4296 

6/4565 

7/1965 

ö z e t i 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sınırları 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Ticaret 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 
7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname üe verilen yetkiye dayanılar 
lerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzalanm 
(İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kara 
Çanakkalenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bulunm 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit işletmesi Limit 
hakkında kararname 
7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılara 
arası Kalkınma İdaresi (AID) anısında 5 Kasım 1964 tarihinde imzalanm 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kararn 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın yür 
karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom madenle 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahibini 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyie birlikte Eti 
Üeköprü Krom Madenleri işletmesi Müessesesine devredilmesine izin veri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma hakk 
29 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin deği 
madde ilâvesi hakkında. 
4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 ncü 
Anayasa Mahkemesi kararı 



— C/46 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka (gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
> 
» 

» 

» 

> 

» 

Tarihi 

25 . 2 . 
1 . 3 . 
1 . 3 . 

5 . 3 . 

8 . 3 . 

22 . 3 . 

26 . 3 . 

Numarası 

1965 
, 1965 
1965 

19G5 

, 1965 

, 1965 

1965 

6/4568 
6/4285 
6/4295 

6/4196 

6/4224 

6/4328 

G/4428 ' 

27 . 3 . 1965 6/4363 

29 
30 

3 
21 . 

22 

22 . 

.3 

. 3 

. 4 
4 . 

. 4 

4 . 

. 1965 

. 1965 

. 1966 
1965 

. 1965 

1965 

6/4322 
6/44.54 

6/4440 
6/4468 

6/4379 

6/4394 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait ka 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kredi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Futnsa Cumhuriyeti Hüküm 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkiy 
Yatıranı Bankası arasında 6.12.1964 tarihinde İmzalanmış olan İ 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiye 
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihind 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanmas 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti aras 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye day 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde im 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hak 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yet 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24 Kasını 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) on 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkında 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yetk 
letlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihin 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanm 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma hakkında Kararnam 
Bolu İlinin Mengen İlçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sın 
rünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu M 
mesi hakkında karar 

T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümet arasındaki K 
dair karar 

Avusturyanm Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yar dım ile ilgili a 



_ C/47 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

Tarihi Numarası 

26 . 4 . 1965 6/4402 

26 . 4 . 1965 — 

14 . 5 . 1965 6/4486 

18 . 5 . 1965 6/4474 

» 

Kamın 

Kararname 

20 . 5 . 1965 

5 . 6 . 1965 

8.6. 1965 

6/4549 

623 

6/4727 

9.6. 1965 

10 . 6 . 1965 

12 . 6 . 1965 

6/4594 

6/4699 

6/4724 

Ö z e t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesi 
huriyeti ile isviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında karar 
Türkiye'ye 7 milyon isviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine müte 
ile İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde Anka 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 1 . 19 
üzere onaylanması hakkında karar 
17 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayan 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda Hükü 
(Herstelbank) arasında 7.1.1965 tarihinde Lâ - Hey'de imzalanmış olan 
lanması hakkında karar 
Kütahya ilinin Emet ilçesinin Eymdr köyünün sınırlan içinde bulunmuş 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madencilik Limited Ortaklığın 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim O 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçulbuk köyleri sınırlar 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme imtiy 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve m 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin veril 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçika Hü 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anlaşmay 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafın 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında kara 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sınırları 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık Kömü 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahibinin 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellef iyetleriyle birlikte 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri işletmesi Müessesesine devredil 
kında karar 



C/48 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
Kanun 

Karamaıme 

15 
24 

26 

Tarihi 

. 6 . 1965 

. 6 . 1965 

. 6 . 1965 

Numarası 

6/4484 
639 

6/4760 

» 

» 
» 

* 
» 

Kanun 
» 

» 
» 

» 

> 
Karaıroam'e 

» 

29 

19 . 
6 

6 
12 

13 . 
14 

23 
28 

26 

26 . 
5 

15 . 

. 6 

, 6 . 
. 7 

. 7 

. 7 

7 . 
. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 , 

, 7 . 
. 8 . 

8 . 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

1965 
. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

, 1965 
. 1965 

1965 

6/4782 

6/4913 
6/4676 

6/4826 
6/4677 

648 
651 

657 
664 

691 

696 
— 

6/4961 

Ö z e t i 

Kredi anlaşması hakkında karar 
488 sayılı Damga Vergisi Kanını una bağlı (2) sayılı tablosu m 
bölümünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname iie yüriirlüğo konu 
lu ve benzeri terilen tül için tes'bit edilen vergi iade oranları k 
ların, IV deki mamuller İçin belediye hissesi oranları kaldırıla 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Anı pusa ğı köyünün sı 
ninin (40) yıl süre ile isletilmesi imtiyazının ÎTÎTİ İthalât, 
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
Gaziantep ilinin islâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı Kedten ve 
lunmuş krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazın 
A. O. na verilmesi hakkında Karar 
Siyasî Partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri h 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hüküme 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında. 
Devlet memurları Kanunu 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yap 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bi 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 saydı Kanuna geçici 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ar 
kında Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümet 
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 



Verelerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/49 — 

Çeşidi Tarihi 

[Kararname 16 . 8 . 1965 

Numarası 

6/5043 

ö z e t i 

> 

» 

» 
» 

24 . 

24 . 

25 
2 . 

. 8 . 

, 8 . 

. 8 
, 9 . 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

6/5073 

G/5141 

6/5075 
6/5185 

11 
24 

4 

5 
7 
8 
27 

3 

. 9 . 

. 8 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.11. 

1965 
1965 

1965 

1965 
1965 
1965 
1965 

1965 

6/5141 
6/5171 

6/5205 

6/5069 
6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanara 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiyum 
nan Kredi Anlaşmasına ok (6 a) daki mektupta değişiklik yapılması için 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon 2 nei Kovada Projesi Türkiy 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya verilm 
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkın 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye Cu 
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandam arasında, Avrupa Müttefik Ku 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» nm 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkraların 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel sağlıkla ilgili 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü 
tırmasına dair anlaşmanın onaylanması hakkında 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
T. C. Hükümeti üe AİD tarafından temsil olunan A. B. D. arasındaki 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından t 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde aJkdolunan Anlaşma hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

3 . 1 1 . 1965 6/5439 

9 . 1 1 . 1965 6/5068 

10 . 1 1 . 1965 6/5296 

22 . 1 1 . 1965 6/5369 

2 1 . 1 2 . 1 9 6 5 6/5478 

25 . 1 2 . 1965 6/5503 

» 31 . 1 2 . 1965 6/5722 

» 6 . 1 . 1966 

» 10 . 1 . 1966 

Kararname 

6/5624 

6/5622 

— C/50 — 

Ö z e t i 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 A 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil An 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli Kon 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen ye 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imza 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 
24 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ile verilen 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının ona 
16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yetk 
Konsorsiyomu dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihinde 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkın 
18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile veriıLen yetk 
mesi gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma sur 
13 Eylül 1965 tarihimde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye Cu 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafın 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve ek 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 

1966 Yılına Ait Mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Milletlerarası Kalkınma D 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 ta 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen yetk 
kınıma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında im 
masının onaylanması hakkında 



— C/51 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Kararname 

» 

29 
31 

9 

Tarihi 

. 1 . 1966 

. 1 . 1966 

. 2 . 1966 

Numarası 

717 
6/5804 

6/5688 

Kanun 
> 

Kararname 

29 . 
11 

8 . 

2 . 
. 2 

. 3 . 

1966 
. 1966 

, 1966 

723 
724 

6/5851 

Kanun 

Kararname 

» 

8 , 

9 . 

18 . 

. 3 

. 3 . 

. 3 . 

. 1966 

, 1966 

. 1966 

753 

6/5892 

6/5893 

19 . 3 . 1966 6/6181 

ö z e t i 

1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) ta ra 
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihinde a 
lanması hakkında 
2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
dım Konsorsiyoımu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda Hü 
2 e Nederlandse învertringadauk Voor Ortwikkeiingslıande!n H. V. aras 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik ikraz Anlaşmasının imza tarih 
re onaylanması hakkında 
1557 sayıllı Kanunun yürürlük süresinin zuatılmasına dair Kanun 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümle 
da Kanun. 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimizde 
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman Tekn 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hükümetim 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenlenme 
onaylanması hakkında 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
tarihinde Ankara'da imzalanmış, olan ilişik :Türkîye Cumhuriyeti Hü 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması hakkı 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
dım Konsorsiyomu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre Hü 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmaları v 
iıakkmda 
28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Karanın 6/4365 sayılı Kararla de 
ğiştirilmesi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/52 — 

Çeşidi 

Kanon 

Kararname 

» 

> 

» 

> 

» 

» 

> 

> 

» 

Tarihi 

28 . 3 . 1966 

30 . 3 . 1966 

5 . 4 . 1966 

7.4. 1966 

18 . 4 . 1966 
19 . 4 . 1966 

19 . 4 . 1966 

21 . 4 . 1966 

22 . 4 . 1966 

22 . 4 . 1966 

25 . 4 . 1966 
26 . 4 . 1966 
29 . 4 . 1966 

9.5. 1966 

9.5. 1966 

Numarası 

756 

6/6093 

6/6117 

6/6139 

6/6249 
6/6268 

6/6269 

6/6248 

6/6149 

6/6164 

6/6385 
6/6190 
6/6223 

6/6412 

6/6413 

ÖZETİ 

13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa b 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kan 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
arasındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nci bendind 
röfinansmanınm % 50'ye yükseHilmesi konusunda Romanya'd 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti üe Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın 
ve ödeme Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk paracı kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulmas 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkı 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Çelikhalat Projesi Tü 
rım Bankası arasında finansman mukavelesi hakkında, 
İkraz Anlaşması Türkiye Cumhuriyetti (Müstakriz) ile Milletle 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasınd 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmesiıne ve Türkiy 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkın 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibaren 
delerinin değiştirilmesi ile ilgili İktisadî İşbirliği ve Kalkınma 
T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşma 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuri 
dım yapılması hakkında Anlaşma 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakk 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 19 
yon Mannes/mıan - Sümerbanık Projesi Finansman Mukavelesinin 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/53 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 21 . 5 . 1966 6/6341 3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 1948 ta 
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim etmek 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanması hakkı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ar 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının röfimansmanına dair 

6 . 6 . 1966 

25 . 6 . 1966 

6/6371 

6/6522 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

Kanun 

Kararname 

> 

Kanun 

28 , 
8 , 

8 
23 . 

26 . 

3 . 

4 . 

9 . 

. 6 , 

. 7 

. 7 

. 7 . 

. 7 , 

, 8 . 

. 8 

8 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

1966 

766 
6/6616 

6/6628 
6/6619 

777 

6/6828 

6/6784 

780 

3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye da 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 ta 
laşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mübadelelerini tanzim etmek ü 
eklerinin onaylanması hakkında 
Tapulama Kanunu 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk parası k 
17 sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasınd 
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasın 
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kanunun 
rilmıesiınıe dair Kanun 
Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasımda imzalanan (Vinil 
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzer 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/54 — 

Çeşidi 

Kararname 

> 

> 

» 

» 

> 

» 

> 

» 

» 

Tarihi 

1 . 9 . 1966 

1 . 9 . 1966 

1 . 9 . 1966 

5 . 9 . 1966 

7 . 9 . 1966 

10 . 9 . 1966 

10 . 9 . 1966 

4 .10. 1966 

12 .10. 1966 

15 .10. 1966 
18 .10. 1966 

22 .10 . 1966 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 
6/7065 

6/7089 

ö z e t i 

27 . 1 0 . 1966 
7 . 1 1 . 1966 

6/7100 
6/7134 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 20 Ocak 19 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında. 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakk 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temm 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanma 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasımda 29 . 6 . 1966 
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin onanma 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Seka Çaycuma Proj 
rupa Yatırım Bankası Finansmanın Mukavelesi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, özel Seksiyon, Şişe ve Cam Projıes 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı içi 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında aktedilen 13 Şubat 1964 tarihli M 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasınd 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmı 
sındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nci bendinde b 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den % 50 oranı 
refmansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşma 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 196 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya'nı 
Türkiye Cumhuriyeti dle Finlandiya Cuımb.'driyeti arasında Tic 



Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/55 — 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Kamın 

• » " 

> 

» 

» 

> 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

» 
Tebliğ 

1 

10 
10 

24 . 

15 

19 

7 

7 

29 

2 
11 

19 

20 
25 

26 
27 

rarihi 

. 1 2 . 

. 1 2 . 
İLL , 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 . 
. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1966 
, 1966 
. 1966 

1966 

, 1966 

1966 

196b 

1966 

1967 
1967 

1967 

1967 
1967 

1967 
1967 

Numarası 

32 
33 

784 

789 

798 

799 

800 

818 

34 
6/7437 

6/7486 

6/7644 

6/7577 
35 

ö z e t i 

Türk parası kıymetimi 'koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasın 
Kanun. 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti ile Ro 
Hükümeti arasında Anlaşma. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hük 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) onaylanm 
hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uy 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 Yılına Ait Mevzuat 

Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine 
Konfederasyonu arasındaki Anlaşmanın onanması hakkında. 
Hükümetimiz, Etibanık ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasında 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Romanya Sosyalist Cumhuriyeti H 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 
1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetinin % 6 olarak tesb 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— 0/56 — 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 1 . 2 . 1967 

Numarası 

6/7543 

ö z e t i 

Kamın 
» 

Kararname 

» 

> 
> 

» 

» 

> 

» 

Kanun 
Kararname • 

» 

> 

2 
12 , 
20 . 

6 

20 . 
27 

31 , 

6 . 

7 , 

8 . 

10 
10 . 
21 , 

11 

. 2 

. 2 . 

. 2 . 

. 3 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

4 . 

. 4 , 

, 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 , 

. 3 . 

. 1967 

. 1967 
, 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 
, 1967 
. 1967 

. 1967 

827 
828 

6/7513 

6/7847 

6/7759 
6/7626 

6/7838 

6/7959 

6/7689 

6/7654 

851 
6/7957 
6/7999 

6/7869 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrükt 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaade 
yete sirayetini önliyeoek tedbirler ve bir bakanlıklararası ku 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede deği 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılar 
ması hakkında 
Rıhtım Resımi Kanunu 
ithalde aknaca'k Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan (A 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şuba 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmalım onanm 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 1 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerimin uygu 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetm 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile, 
nın işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki K 
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Be 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşm 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması hak 
Akaryakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD) tar 
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarih 
Protokolünün onanması hakkında 



Vergilerin, 

Çeşidi 

Kararname 

> 

Kanını 

» 

Kararname 

Tebliğ 
> 

Kanun 

Kararname 

> 

> 

Tebliğ 
Kanun 

» 

Tebliğ 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

31 . 

29 . 

1 

1 

2 . 

9 , 
9 , 

13 . 

13 . 

15 . 

20 , 

33 . 
26 . 
26 . 

26 . 

. 3 

. 5 

. 6 

. 6 

, 6 . 

. 6 , 

. 6 

. 6 

. 6 

. 6 , 

. 6 

. 6 
, 6 . 

6 . 

, 6 , 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
, 1967 

. 1967 

Numarası 

6/7942 

6/8173 

876 

877 

6/8170 

6 
36 

875 

6/8198 

6/8197 

6/8199 

38 
883 
890 

39 

— C/57 — 

ö z e t i 

Hülriimetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1967 ta 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projeleri finansman mukavel 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 tarih 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 -ve 6 ncı maddele 
daki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti ar 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması için So 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik h 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunl 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokolün 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşküâtı (AID) tarafından temsil ed 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe giren 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hükümetimizl 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanması hak 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilm 
30.12.1960 tarihli 193 sayıılı Gelir Vergisi Kanununda değişüklikl'er y 
tarihli ve 202 sayılı Kanun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında . 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



C/58 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 

* 

Tebliğ 
Kairafnaame 

» 

» 

> 
Töbliğ 

Kanun 
Kararname 

IÇıvn^^ 

> 
» 

Kararname 

> 

Tarihi 

1 
6 . 

7 , 

12 
L3 . 

15 

17 

17 
22 , 

24 
27 , 

29 

27 
28 . 
9 

15 , 

. 7 . 
7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 

. 7 . 

. 7 

. 7 
7 . 
. 8 , 

. 8 . 

. 1967 
19*7 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1067 
1967 
. 1967 

, 1967 

Numarası 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

40 
6/8459 

6/8424 

6/8458 

6/8299 
— 

903 
6/8421 

917 

930 
933 

6/8582 

6/8571 

ö z e t i 

Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında 
transit nakliyatın* ve aynı zamanda İM ülke arasındaki nakl 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Keban Projesi Türk 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişk 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 1 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kara 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya m 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönet 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 ikinci Kredi Anlaşması hakk 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elinde mevcut çı 
hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış fiyat 
Medenî Kanunda (Vakıf) hakkında yapılan değişiklik hakkın 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği ve 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 78 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Ka 
Tasarruf Bonosu ihracı hakkında Kanun, 
Kalkınma Planının uygulanması esasları hakkında (2) nci m 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
ması hakkında 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktedilen Aksu mih 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 



— C/59 — 
dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

/Kararname 

» 
» 

> 

* 

» 
» 

> 

» 

Karnın 

» 

Kararname 
Kanun 

Tarihi 

2 . 9 . 1967 

2 . 9 . 1967 
2 . 9 . 1967 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 
15 . 12 . 1967 

16 .12. 1967 

17 .12 . 1967 

21 .12. 1967 

28 . 12 . 1967 

8 . 1 . 1968 
23 . 1 . 1968 
30 . 1 . 1968 

Numarası 

6/8746 

6/8755 
6/8756 

6/8863 

6/8554 

6/9195 
6/9589 

6/9519 

6/9249 

969 

980 

6/9361 
992 

6/9195 

ö z e t i 

EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedilen anl 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN proje 
kredi anlaşması hakkında 
italyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi hakkınd 
P.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kurumu o 
kredi anlaşması Hk. 

Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım Da 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaMa Hükümranlık hak 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hüküm 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanılacak k 
Hacettepe Üniversitesince Öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane ve 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, toknisiyenler, müşavi 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince kitap 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 
A.tatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona bağlı 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele v 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi h 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

1968 Yılına Ait Mevzuat 

6/9361 XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye 
1967 Kalkınma İstikrazı 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşki lâtı tarafından temsil 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) onayla 



— C/60 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

« 

» 

» 
» 
» 

» 

Tarihi 

15 . 2 . 1968 

16 . 2 . 1968 

16 . 2 . 1968 

28 . 2 . 1968 
28 . 2 . 1968 
15 . 3 . 1968 

18 . 3 . 1968 

Numarası 

6/9519 

6/9563 

6/9561 

6/9624 
6/9625 
6/9589 

6/9686 

30 . 

9 

30 . 

30 . 

10 , 

, 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

, 1968 

6/9889 

6/10011 

6/10057 

6/10058 

6/10080 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafında 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz arılaşmasının (Ortadoğu Tekni 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De N 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkınd 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 175 mily 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Sun 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
ithalde almacak Damga Eesmi nisbetinin % 15 olarak değişt 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafında 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversi 
6802 sayılı Kanuna bağlı 1 numıarah tablonun 2/D pozisyonunu 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yer a 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.60 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No. lu fuel. - oil'ün 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük t 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlarıyle römorkl 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkı 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları 
karşılıklı olmak şartıyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmaması 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz ırasında akd 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 . 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu kara taşıtlarıyle römorklarından 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 



C/61 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çe 
Kanun 

Karaim* 
> 

» 
» 
» 
» 

şidi 

iane 

2 

19 
17 

30 
2 
30 
1 

Tarihi 

. 7 . 1968 

. 7 . 1968 

. 2 . 1968 

. 4 . 1968 

. 5 . 1968 

. 5 . 1968 

. 6 . 1968 

Numarası 

1051 

6/9994 
6/9591 

6/9991 
6/9996 

6/10058 
6/10139 

18 . 6 . 1968 6/10183 

18 . 
19 . 
21 . 
6 . 

12 . 
12 . 
19 , 

7 . 

7 

25 
25 . 

, 6 . 
. 6 . 
. 6 . 
. 7 . 
, 7 . 
, 7 . 
. 7 . 

. 9 . 

. 8 

. 9 
, 9 . 

1968 
1968 

. 1968 

. 1968 
, 1968 
1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 
, 1968 

6/10197 
6/10225 
6/10214 
6/10325 
6/10384 
6/10387 
6/10426 

6/10699 

6/10700 

6/10773 
6/10775 

ö z e t i 

Umumî hayata müessir âfetler dolayısryle alınacak tedbirlerle 15 . 5 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde 
nun. 
İstanbul - Ambarlı Termik Santrali için İsviçre - Etibank FS 115 160 000 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli «Tran 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği tarih 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi h9kkında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Konsorsiyum K redisi hakkında 
•$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
£ 12 203 410 lik İngiltere İETT kredisi baklanda 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anlaşm 
Avrupa Yatırım Bankası ED3 - DSİ Keban kredisi 5 nci dilim Anla 
£ 1 586 000 hk İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - TSKB arasındaki $ 7 500 000 hk Kredi Anlaşması hakkında 
T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında yeni fo 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulması 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere Konsorsiyum 1968 - I kredisi hakkında 
£ 275 000 lik İngiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 



— C/62 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 
» 

» 
> 
» 
* 
» 
»* 

Tarihi 

23 .10 . 1968 
8 .11. 1968 
8 .11.4968 

8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
16 .11. 1968 
25 . 12 . 1968 
9 .12 . 1968 

Numarası 

6/10847 
6/10855 
6/10897 

6/10897 
6/10899 
6/10900 
6/10980 
6/11010 
6/11091 

> 
» 
» 
» 

> 
Kanun 
Kararname 

» 
» 

14 
14 
28 
28 

13 
12 
28 

2 
3 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 

. 2 , 

. 1 . 

. 2 . 

. 3 . 

1968 
1968 
1968 
1968 

1969 
. 1969 
1969 

1969 
1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/11116 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11429 

ö z e t i 

Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 ncı dilim kredis 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 0 
1968 hakkında 
Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakk 
$ 7 500 000 EL3 - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 EIB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 
$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nci dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
İran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile diğer mam 
ya'nın İran, Suriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine m 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve ha 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkınd 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ İrk EKA kre 
$ 12 500 000 ALT) - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kre 

1969 Yılı Mevzuatı 

Hif 2 600 000 Hollanda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhu 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tr 
kında 

» 3 . 3 . 1969 6/11449 T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkın 



C/63 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

Karamama 8 . 3 . 1969 
8 . 3 . 1969 

13 . 3 . 1969 

13 . 3 . 1969 

Numarası 

6/11458 
6/11459 

1132 

1133 

Karamama 
> 

Kanun 
Kararname 

Kanun 
Kararname 
Kanun 
Kararname 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

22 
29 
31 
17 

29 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 

. 4 . 

. 4 . 
30 . : 

30 
7 
4 
4 
25 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 
• 6 
. 7 . 

25 . 7 
2 
3 . 
11 
8 
20 
29 
29 , 
29 . 

. 9 . 
10 . 
.10. 
.11. 
.11. 
.11. 
.11. 
.11. 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

, 1969 
5 . 1969 
. 1969 
1969 
1969 

. 1969 
1969 
. 1969 
1969 

, 1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

6/11412 
6/11589 

1137 
6/11693 

1164 
6/11592 

1117 
6/11762 
6/11745 
6/11973 
6/12200 

— 
6/12349 
6/12536 
6/12597 
6/12654 
6/12705 
6/12726 
6/12726 
6/12726 

ö z e t i 

$ 30 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyum kredisi hakkında 
$ 30 050 lık EIB - DSÎ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddderinin değiştirilmesi ve bir kısı 
hakkındaki 19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kan 
maddesinin değiştirüimıesi hakkında Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu h 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti hakkın 
ElB - Etibank Gökçekaya kredisi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı arasınd 
nın onaylanması hakkında 
Arsa Ofisi Kanununun 5 ve 7 nci maddeleri hakkında 
Tasarruf bonolarının değiştirme ve tevsik işlemleri Tüzüğü hakkında 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
$ 12 000 000 İD A - Seyhan sulama projesi II. kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredisi hakkında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplü Kredisi hakkında 
DM 80 000 000 lık Alman 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında. 
DM 15 000 000 lık Alman 1969 TSKB yatırım projeleri Kredisi hakkınd 
ingiltere 1969 - 1 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova II Proje Kredisi ha 
Norveç 1969 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
EIB Boğaz köprüsü projesi hakkında 
AID - Sınai Yatırım ve Kredi Bankası kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
İtalya 1969 Refinansman kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 10 . 1 . 1970 7/3 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

Kanun 
Kararname 

» 
» 
» 
» 

Kanun 
Kararname 

> 

» 

» 

» 
» 
» 

11 . 
16 
16 . 
4 . 
29 
26 

27 . 
27 . 
27 
27 . 
11 . 
27 . 

17 . 

18 . 

5 . 

17 , 
• 18 , 
18 . 

. 1 , 

. 1 

. 1 . 

. 2 . 

. 1 
2 

2 
2 . 

, 2 . 
, 2 . 
2 . 

, 2 . 

. 3 . 

4 . 

5 . 

. 5 , 

. 5 
5 . 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 
1970 

. 1970 
, 1970 
1970 

, 1970 

, 1970 

1970 

1970 

. 1970 

. 1970 
, 1970 

1211 
7/113 
7/139 
7/171 
1216 
7/287 

7/331 
7/331 
7/331 
7/331 
1224 
7/342 

7/369 

7/510 

7/586 

7/630 
7/631 
7/725 

— C/64 — 

ö z e t i 

1970 yılı mevzuatı 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunu 
maddesine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu madde 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve 
paylar hakkında kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti IVIerkez Bankası Kanunu 
EIB - DSt Keban projesi IX. dilim kredisi hakkında 
İngiltere 1959: - II Konsorsiyonı kredisi hakkında 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 
1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
Akaryakıt ve akaryakıt teraekesi alım ve satımının tanzimi ile ak 
nın işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 nci maddes 
bendinin değiştirilmesi hakkında 
Fransız 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
Fransız 1969 Keban proje kredisi hakkında 
Fransız 1969 Boğaz köprüsü projesi hakkında 
Fransız 1969 proje kredisi hakkında 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (1567) 
Hollanda Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Bankası (NIBDC) 
imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 
ingiltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği İskenderun lima 
Proje Anlaşması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fotin tarafından memleketimize verilen 
hakkında. 
İngiliz Hükümetinin Hükümetimize vermeyi taahhüt ettiği 1 
hakkında. 
EIB - T.C.K. Boğaz köprüsü I. dilim kredisi hakkında 
EIB - DSİ Keban projesi X. dilim kredisi hakkında 
Birleşik Krallık Hükümeti ile Hükümetimiz arasında Boğaz K 
İkraz Anlaşması hakkında. 



— C/65 — 
Verglerim, rreriımüerin ve başka gedirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 
Kararname 

» 

» 
» 

Kanun 
» 

Kararname 

» 

» 

21 

28 

28 
28 

28 

5 
25 

14 . 
29 
25 

25 

25 

Tarihi 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 6 . 1970 

. 6 . 1970 

. 7 . 1970 

. 6 . 1970 

. 7 . 1970 

. 7 . 1970 

. 7 . 1970 

Numarası 

1262 

126(5 

1267 
7/744 

7/756 

7/787 
7/868 

1310 
1306 

7/1048 

7/1049 

7/1051 

Kanun 
» 

Kararname 

29 . 7 . 1970 
29 . 7 . 1970 
30 . 7 . 1970 

1318 
1319 

7/1091 

Ö z e t i 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler ekl 
3 ncü maddesi 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu mad 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
680(2 sayılı Gider vergileri Kanunim» ek Kanun. 
18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriye 
Ki ralli ğı Hükümeti arasında eşya ve Yolcuların Ülkeleri üzerinden Tra 
arasında Nakliyata Mütedair Anlaşma» mn onaylanması hakkında 
14 Kasım 1964 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cumhur 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müt 
koilün onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Hükümeti yetkilileriyle 7 Kasım 1969 tarihinde Viyana'da 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» mn onaylanması hakkın 
10 . 6 . 1949 - 5441 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesi hakkında. 
2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Saz ve Gümüş köyleri civarındaki 
Kömür işletmeleri Anonim Ortaklığına verilmesine dair. 
Türkiye Yardım Konsorsiyonm çerçevesinde ABD'nin verdiği 40 mily 
masının onanması hakkında. 
4 Nisan 1970 tarihlinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik -Türkiye Cu 
Krallığı Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mütedair 
raflara.! Anlaşmanın onaylandığını yekdiğerine bildirdikleri en son 
üzere) onaylanması hakkında. 
Mnansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz dle Birleşmiş MüJetler Kalkınma Teşkilâtı temsilciliği a 
sanayii geliştirme programı özel fon Kredisi» Anlaşmasının onanma 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 
> 

TebM« 
Kararname 

•» 

7 

7 
7 
7 

16 
22 

1 

Tarihi 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 9 . 1970 

Numarası 

7/1092 

7/1104 
7/1094 
7/1102 

82 
7/1290 

7/1241 

> 

TebMğ 
Kararname 

> 

» 

> 

» 

> 

1 

5 
15 

18 

25 

17 

24 

26 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

1970 

1970 
1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

7/1242 

3 
7/1305 

7/1275 

7/1326 

7/1412 

7/1496 

7/1521 

_ C/66 — 

ö z e t i 

Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi i 
bının işleyişine ait 6/7936 sayılı Kararnameye ek. Kararın, sat 
değiştirilmesi hakkında. 
Şelker fiyatlarının yenliden tespiti hakkında. 
ithalde alınacak: damga resmi oranlarının yeniden tespiti hak 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
1 nci maddesi ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 
2 . 6 . 1961 günjve 5/1280 sayılı Kararın 1 nci maddesine b 
Türk parasını koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu. çerçevesinde Hümetimizle in 
«Birleşik Krallık - Türkiye 1970 2 nolu ikraz anlaşması»nm o 
Bâzı Petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan ham 
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı, 4.12.1968 gün ve 6/110 
melerinin yürürlükten kaldırılması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/79 
2-b ve 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
Petrol hakkı sahiplerinin Türkiye'de imâl ettikleri petrolün m 
fiyatının tesbiti hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karar ili 
Hükümetimizle ingiltere Hükümeti arasında Kırıkkale Çelik 
len 1 586 000 sterlinlik kredinin 1 980 0O0 sterline yükseltil 
iskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için SBBC'nin 
tutarında finansmana ait özel Mirink tertibinden ödeme şartl 
T. C. Hükümeti ile isveç Krallık Hükümeti arasında akdolu 
onanması hakkında. 
isviçre Konfederasyon Hükümeti ile Hükümetimiz arasında a 
kredi anılaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üzere ta 
ların onanması hakkında. 
Fransız Hükümeti 1970 yılı için .Hükümetimize açtığı kredi i 
hakkında. 
Keban barajı için Hükümetimiz ile Birleşik Devletler Milletl 
imızalanan kredi anlaşmasının tadili hakkında. 



— C/67 

Vergilerin, resimlerin r e başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

8 . 1 1 . 1970 
20 . 1 1 . 1970 

24 . 1 1 . 1970 
28 . 11 . 1970 

27 . 1 1 . 1970 

28 . 1 1 . 1970 7/1720 

28 . 1 1 . 1970 

24 .12 . 1970 

24 .12 . 1970 

86 Türk Parasını koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
7/1622 Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa Yatırım Bankas 

imzalanan Finansman mukavelesi hakkında. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında yapılan 75 milyon Belçika 
kında. 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 62 
1 nei maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7a sayılı Kanunun 9 ncu madd 
da kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve bu 
ödenecek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imz 
Araştırma ve Eğitim özel Fon Projesi» uygulanması hakkında. 

87 
7/1661 

7/1652 

7/1719 Avrupa Para Anlaşması (EMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hüküme 
dolarlık kredinin onaylanması hakkında. 

7/1738 Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Hükümetimizle İngiltere 
ılanan 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 

7/1773 Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Federal Almanya Hüküm 
mayı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon markhk ve fborç tescili şeküin 
Alman Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkında. 

30 .12 . 1970 7/1776 Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasında a 
lık kredinin onanması hakkında. 

Tebliğ 9 . 1 . 1971 

1971 Yılına Ait Mevzuat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek tebliğ 
koruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nei maddesine 29 . 8 . 1970 tari 
lar Kurulu Karan ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski döviz sa 
lar hakkında). 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/68 

Çeşidi 

Kararname 

» 
Yönetmelik 

Kanun 
Tebliğ 

Kararname 

23 

24 
23 

22 
1 

2 

Tarihi I 

. 1 . 1971 

. 1 . 1971 
. 2 . 1971 

. 3 . 1971 

. 4 . 1971 

. 5 . 1971 

Numarası 

7/1873 

7/1845 
— 

1380 
— 

7/2347 

YönetmaMk 

Kanun 

Kararname 

Ö z e t i 

12 . 5 . 1971 7/2441 

15 . 5 . 1971 7/2417 

29 . 5 . 1971 7/2526 

31 , 5 . 1971 7/2537 

T. G. Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasında 1970 yılı 
daki malî yârdım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin i 
ve (c) bendi hükmü. 
Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara 

Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık 1964 tar 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullanılması»hakkında. 
Kntansif süt üretimi projesinin finansmanı için İD A'dan alm 
kında. 
Radyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılı 
kında. 
İngiltere Hükümetinin Gübre Fabrikaları A. Ş. ne iskenderu 
sii için Hükümetimize verdiği 6,7 ımilyon sterlinlik kredi anl 
7269 sayılı Kanunu 2 . 7 . 1968 tarih ve 1053, sayılı Kanunla 
kanlar Kurulu Kararı. 

8 . 6 . 1971 — 

23 . 6 . 1971 1417 

12 . 7 . 1971 7/2798 

12 . 7 . 1971 

2510 sayılı İskân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı mad 
teren Yönetmelik. 
Deniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve harp gemisi 
malzemesi satınalinmasına dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Fransız Hük 
ahhüt ettiği 102 milyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma 
kında. 

7/2795 Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (d), b, 18 (a) madde 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ile değiştirilen 9 n 
yeni bir madde eklenmesine dair. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/69 — 

t 
Çeşidi 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

1 

12 
20 

Tarihi 

. 7 

. 7 

31 . ' 

31 

19 

19 
23 

25 

25 

4 
2 

13 

7 

. 7 

. 8 . 

• 8, 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

. 1971 

. 1971 

7 . 1971 

. 1971 

, 1971 

. 1971 

, 1971 

. 1971 

1971 

1971 
, 1971 

1971 

1971 

Numarası 

7/2811 
1446 

7/2873 

7/2874 

7/2950 

7/2963 

7/3046 

7/3026 

7/3027 

7/2996 
7/3068 

7/3132 

7/3251 

ö z e t i 

Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı mad 
bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi halkkanda. 
Türkiye Elektrik Kurumunun 10,5 milyon dolarlık gaz tür.übini proj 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 307 853 .90 dolarlık 
Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ankara ve İstanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konusundaki 
Avrupa Konseyinin iskân fonundan alman 4 milyon DMflik «kredi ile ilg 
lerinin onanması hakkında. 
Hüküımtetimizle IBRD arasında Washmgtfon'da imzalanan 13,5 milyon d 
masının onanması hakkında. 
Yaş meyve ve sebze projesinin dış finansmanım sağlamak için İBRD 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkında. 
Türkiye Yardımı Konsorsiyonnu çerçevesinde Belçika Hükümetinin 1971 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 
TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bankasından 
lık kredi hakkında. 
Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 milyon d 
laşmanın onanması hakkında. 
AID program kredisi hakkında. 
Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağlanan 50 m 
onanması hakkında. 
Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin Keban Barajı ve Hidroelektrik sant 
nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı kredisi hakkınd 



— C/70 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kanun 

Kararname 

» 
» 

13 

18 

6 

27 . 

27 
23 

Tarihi 

. 10. 1971 

. 1 0 . 1971 

. 1 2 . 1971 

12 . 1971 

. 12. 1971 

. 1 2 . 1971 

Numarası 

7/3271 

7/3292 

1497 

7/3593 

7/3587 
7/3561 

Ö Z E T Î 

Hükümetimizle Avrupa Yatırımı Bankası arasında Boğaz köp 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan finan 
kında. 
Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiyu 
diği 1,5 'milyon sterlinlik program kredisi hakkında. 
Çay Kurumu Kanunu. 

T. O. Hükümeti ile Japonya deniz aşırı Ekonomik işbirliği 
projesi için) imzalanan 9 milyar yediyüz yirmi milyon yen 

ması hakkında. 
Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. Ş 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karara 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti) hak 

Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

» 

» 

> 

KflnTin 

2 
13 . 
18 . 

18 . 

18 . 

18 , 

5 . 

. 1 

. 1 . 
1 . 

, 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

, 2 . 

. 1972 

. 1972 
1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

, 1972 

— 
1511 

7/3674 

7/3709 

7/3678 

7/3696 

1512 

1972 Yılına Ait Mevzuat 

Atatürk Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği. 
Harcırah Kanununa ek Kanun. 
T. C Hükümieti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, y 
Anlaşmasının onanması hakkında. 
EMA (Avrupa Para Anlaşması) tdare Meclisinin Türkiye'y 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 
Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 0 
masının onanması hakkında. 
T. C. ile Eximbank arasında (TKİ Kurumuna verilen) 1 500 
kında. 
Noterlik Kanunu. 



— C/71 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
Tobliğ 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

14 

9 
19 

24 

29 

9 . 

8 . 

18 . 
22 . 

Tarihi 

2 

. 2 . 

. 2 

. 2 , 

. 2 , 

. 3 . 

. 4 . 

. 4 . 
, 4 . 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

, 1972 

1972 

1972 
1972 

Numarası 

7/3823 

7/3856 
— 

1544 

7/3996 

1571 

7/4229 

1581 
7/4202 

30 . 4• . 1972 7/4344 

Kanun 
Kararname 

* 
> 

» 

s> 

8 
2 . 

1 . 
6 . 

15 . 

15 . 

. 6 

. 6 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

1598 
7/4502 

7/4635 
7/4625 

7/4660 

7/4666 

Ö Z E T İ 

Haşhaş ekiminin yasaklanması dolayısıyle, HüktümetimMe ABD arasın 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık Anlaşman 
T. C. ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen İkraz Anlaşma 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 6 600 saylıı Kanunla 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 
13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bâzı m 
pıknası hakkındaki Kanun. 
Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz Köprüsü projesi 6 ncı d 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 

Bazı teikel maddeleri fîiyatl'anna yapılan zamlardan elde «dilen hâsılat 
açılacak bir deprem fonu hesabında^ toplanmasına dair Kanun. 
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailller köyü civarında b 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları işletmesi Limited İşletmesine ver 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 

5 . 6 . 1969 tarih ve 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararname (Refik 
titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında. 
işletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulama şebeke 
tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname. 
Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan ABD arasınd 
10 400 000 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye malî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının onanması h 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için ATP tarafından Hükümetimize 
kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları îçin Uluslararası imar ve Kalkınma 
açtığı 76 milyon dolarlık kredi hakkında. 
Antalya'da kurulmuş Onman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş Milletler 
355 bin dolarlık yardım alınmasına dair Anlaşmanın onanması hakkın 



Vergilerin, reökalerin ve başka, gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 
Yönetmelik 
Kanun 
EaTarınaıme 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Kararname 

» 

Kanun 
Kararname 

1 

17 

30 

19 
25 
1 

22 

20 

30 

29 
1 
1 

5 

24 

Tarihi 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 6 . 

. 8 , 

. 9 . 

. 9 . 

. 3 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 

1972 

1972 

1972 
. 1972 

1972 
1972 

. 1972 

. 1972 

1972 
1972 
1972 

1972 

1972 

1 . 1 1 . 1972 

14 
21 

. 1 1 . 

. 1 1 . 
, 1972 

1972 

Numarası 

1610 

7/4661 

7/4897 
— 

1615 
7/4570 

7/4768 

7/5066 

7/5067 
7/4845 
7/5065 

7/4986 

7/5102 

7/5146 

1627 
7/5368 

— C/72 — 

ö z e t i 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkınd 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin kı 
mak üzere Exsirnbank tarafından Hükümetimize açılan 28,5 
manın onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 
Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniyat 
Gümrük Kanunu. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Belçika Hük 
mityon Belçika frangı tutarındaki krediye ilişkin Anlaşman 
Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyl 
madeni işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Barit Maden Ltd 
İstanbul, su projesi için IBRD den sağlanan 37 milyon dola 
kında. 
istanbul Gübre Sanayii için EB<RID den alınan 24 milyon lira 
Marmara otelinin işletme kararının 2 ve 5 nci maddelerinin 
Hükümetimiz ile IDA arasında istanbul şehirsel gelişme pr 
2 300 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank ile Hükümetimiz arasmda imzalanan Kara Yollar 
makinaları projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anlaşmasın 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. C. Hükümet 
ve Lüksenburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı .geçen proje 
Hükümetimizle Eximbank arasında ve Wells Fargo Bank N. 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finansm 
dolarlık kredi anlaşmasının onaınıması hakkında. 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilme 
A. B. D. Hüfcümeıtıinin (AID) vasıtaısıyle Boğaziçi Üniversites 
dım hakkında Anlaşma Kararı. 



— 0/78 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Oesidi 

Kanun 

Tariir Numarası Ö z e t i 

26 . 1 2 . 1972 1648 2 . 7 . 1967 tarih, ve 828 sayılı İthalde alınan Damga Resmi Kanununun 
rilmesi ve yürürlük süresinin artırakruasma dair Kanun 

1973 Yılına Ait Mevzuat 

Kararname 6 . 1 . 1973 7/5629 B. M. K. P. yardımı ile yürütülmekte olan iş güvenliği projesi uygulam 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı tadil meıtninin onaylanmasına 

» 22 . 1 . 1973 7/5638 Almanya Hülrümertrinin Hükümet i rnize açacağı kredi ile ilgili Anikara'dia i 
manın onaylanması hakkında 

•» 31 . 1 . 1973 7/5726 ikinci Beş Yıllık Plan dönemi için İsviçre Hükümetinin Hükümetimize 
(kredi verilmesinle dair Anlaşmanın uygulanması hakkında 

» 31 . 1 . 1973 7/5761 Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında uygulanacak götürü gider 
1974 yıllarında su avcılığı için % 82, kara avcılığı için % 80 olarak ona 

12 . 3 . 1973' 7/5846 Denizli'nin Acıpayam ilçesine 'bağlı Kara İsmailler köyündeki krom made 
mesi Madencilik Limited Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 

» 29 . 3 . 1973 7/6191 P. T. T. -Genel Müdürlüğü projesinin dış finansmanını karşılamak için Kan 
nusundaki Anlaşmanın onaylanması hakkında 

» 4 . 4 . 1973 7/6198 T. O. 'Hükümeti ille Hollanda'da 'Gelişmekte olan Ülkeler Yatırım Bankası 
man Anlaşma hakkında 

» 5 . 4 . 1 9 7 3 7/6206 Hollanda Hükümeıtince T. C. ne yardım için İM Hükümet arasında teati e 
anası Kararı 

» 25 . 4 . 1973 7/6294 T. C. Hükümeti ile Kolanda gelinmekte olan ülkeler Yatırım Bankası (NIB 
îkraz Anlaşması hakkında 

» 25 , 4 . 1973 7/6302 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Projesi uygul 
hakkında 



__ c/74 — 

Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

5 . 
25 . 
3 . 
8 . 

8 , 

8 . 

14 
19 

, 4 . 
4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

1973 
1973 

, 1973 
. 1973 

. 1973 

, 1973 

. 1973 

. 1973 

14 . 2 . 1973 7/5847 Gaziantep'in İslâhiye ilçesine bağlı Daracık köyündeki krom ma 
caret ve Limited Şirketine verilmedi 'kararlaştırılmıştır. 

27 . 2 . 1973 7/5916 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz aras ında !<i M a l î 

Avrupa Yatırım Bankası kanaiıyle yatının projesinin finansma 

26 . 2 . 1973 7/5925 P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin tevsia.t programının finan 
metimizle Kanada Hükümeti arasında Kredi Anlaşmasının on 

26 . 2 . 1973 7/5927 Türkiye Smaî Kalkınma Bankacı ile Dünya Bankası arasında 
Hükümetimizle Banka arasındaki Garanti Anlaşması hakkınd 

21 . 5 . 1973 7/6404 Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OEOD) K 
rarı uyarınca 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kamınım 3 v 
Kurulunca kararlaştırılmıştır. 

1702 Petrol Reformu Kanunu 
1710 E ŝki Eserler Kanunu 
1712 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılm 

1716 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti arasındak 
onayianımıasıma 'dair Kanun 

1717 T. C. Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında hava u 
na dair Kanun 

1718 T. C. Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında hav 
onaylanmasına dair Kanun 

1739 Millî Eğitim Temel Kanunu 
1742 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki 

Kanun 



C/75 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
ss 

» 

» 
» 

>\ 
» 

Karar 

» 

Kararname 

» 

» 
» 

1 

20 . 
20 . 

21 . 

25 . 
26 . 

26 . 
28 . 
2 

12 . 

28 . 

2 . 
16 . 

^ril 

•6 . 

. 6 . 

. 6 . 

6 . 
, 6 . 

6 . 
6 . 
6 . 

6 . 

6 . 

6 . 

, 7 . 
7 . 

1İ 

1973 
, 1973 

, 1973 

1973 
1973 

1973 
1973 
1973 

1973 

1973 

1973 

1973 
1973 

Numarası 

1743 
1744 

1753 

1757 
1772 

1773 
1784 

7/6526 

7/6579 

7/6585 

7/6713 

7/6731 
7/6884 

Ö z e t i 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin acununa M fıkra 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ibu 
geçici madde eklenmesine dair Kanını 
506 sayılı (SSK) Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu 
mesi lıaikkmda Kanun 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanun 
tirümesine dair Kanun 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Türk Uçaik Sanayii A. O. Kanunu. 
Bakanlıklar, Devlet Teşekkülleri, Üniversitelerle özel müessese ve şahıslar 
ni Fennî Kullanma Yönetmeliği 
2 . 5 . 1973 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyle Etibank dış finansman iht 
ce karşılanmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Tarım dışı sektörlerin ihtiyacını karşılamak üzere Hülriimetimiz ile (BMK 
imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkında 
HüMimetimizle Dünya Bankası (IBRD / IDA) arasında imzalanan İkraz 
laşmasının onaylanması halikında 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Pr'ogramı T. C. Hükümeti projesi. 
T. C. ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Boğaziçi Ünive 
nen Hükümetimize (AID) yardımı ile ilgili Anlaşmanın uygulanması hak 



C/76 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 
> 
» 
» 
» 

» 

> 

» 

Tarihi 

20 . 7 , 1973 
20 . 7 , 1973 
20 . 7 , 1973 
20 g 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 

26 , 7 . 1973 

18 . 8 . 1973 

18 . 8 . 1973 

Numarası 

7/6795 
7/6837 
7/6838 
7/6839 
7/6840 
7/6849 

7/6918 

7/7014 

7/7019 

O Z E T I 

4 . 9 . 1973 

> 
Tebliğ 
Yiön'etımeBk 

Kararname 

» 

» 

» 

Tebliğ 
Kararname 

1 
24 . 
14 . 

24 

3 

26 

4 

4 
31 

, 10 . 1973 
8 . 1973 
9 . 1973 

, 10 s 1973 

s 11 . 1973 

. 11 . 1973 

. 12 . 1973 

. 12 . 1973 
. 12 . 1973 

Sovyet S. C. B. ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Norveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Avusturya ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
isveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
Polonya Halk Cumhuriyeti ile hava ulaştırması anlaşması. 
Belçika Hükümetinin Hükümetimize açacağı 100 milyon Belçika fr 
olan anlaşmanın onaylanması hakkında. 
T. C. Devlet Demiryollarının yeniden düzenlenmesi ve dış finansman 
mizle Dünya Bankası (IBRD) arasında 25 Mayıs 1973'te imzalanmış 
kında. 
italya , Hükümetinin Türkiye'ye yardım komisyonu çerçevesinde aça 

7/7019 İstanbul elektrik şebekesinin ıslahı projesinin Dış Finansman ihtiya 
uluslararası Kalkınma Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşması h 

7/7062 Fransız Hükümeti ile imzalanmış 16 . 9 . 1970 ve 11 . 6 . 1971 tarihli 
kredilerden kullanılmamış 53,6 milyon franklık kredinin uzun vadeli 

7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar. 
2 Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu hakkındaki 7/5399 sayıl 

— Define araştırılması ile ilgili yönetmelik, 

7/7219 AET ile imzalanan malî protokol çerçevesinde THY projesi finansm 
hesap birimlik kredi hakkında. 

7/7408 Türkiye Cumhuriyeti ile AID arasında 19 . 9 . 1973 tarihinde imza ed 
kında. 

7/7471 Halen yürürlükte bulunan mevduat munzam karşılıklar oranları ile b 
bankalara eksik kısım üzerinden uygulanacak cezaî faiz oranlarının h 
jonktür ve para - kredi durumu gözönüne alınmak suretiyle yeniden t 

7/7602 Denizyolları Özel Etüdü ile ilgili, Hükümetimizle Mil etlerarası tmar 
nan yardım anlaşmasının onaylanması hakkında. 

1 Türk Parası Kıymetinin Korunması hakkındaki 17 sayılı Karara ek 7 
7/7674 ithalât rejimi kararı hakkında. 



C/77 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Tebliğ 

» 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 
Genelge 

Tarihi 

2 . 1 
3 , 1 
3 . 1 

10 . 1 
10 g 1 
10 . 1 
12 t 1 

16 . 1 
19 . 1 

30 . 1 

31 . 1 
31 . 1 

2 . 2 

2 . 2 
3 . 2 

6 . 2 
9 . 2 

10 . 2 

E 1974 
1974 

. 1974, 

. 1974 

. 1974 
1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 
. 1974 

1974 

. 1974 
1974 

1974 
. 1974 
. 1974 

Numarası 

7/7674 
— 

7/7639 
— 
— 

7/7454 

— 
K.H.K.9 

K.H.K.10 

' 7/7753 
— 

7/7787 

— 
7/7804 

1788 
— 

Ö Z E T İ 

1974 Yılına Ait Mevzuat 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (73137) 
ithalât rejimi kararı. 
İthalât yönetmeliği. 
Bağ - Kur personeli fazla çalışma yönetmeliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No : 216. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ Sayı : 8 
T. C. ile Avusturya Hükümeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasının idarî ta 
tarihli anlaşmaya ek anlaşma. 
Veraset ve întikal Vergisi genel tebliği Seri No : 18. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu : 1327 sayılı Kanunla ve 6, 7, 8, sayılı K 
lerde değişik bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararname 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
lenmesine dair kanun hükmünde kararname. 
Devlet Memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği. 
İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketinin gerçekleştireceği amonyak - üre pr 
mamullerin çelik konstrüksiyon malzemenin ve 6'dan büyük ölçüdeki dikişli 
alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında teblğ. 
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Çakmak köyü mevkiinde bulunan çakmak taşının 
hakkında karar. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakkında 
18 . 8 . 1974 gün 7/7020 sayılı ve 22 . 9 . 1973 gün 7/7235 sayılı Kararname 
pılmasına ilişkin 11 Sıra No. lu karar. 
Hacettepe Üniversitesi Basın Yayım Merkezi Enstitüsü Döner Sermaye Yönetm 
Cumhuriyet Üniversitesi kanunu. 
Dış ticaret işlerine ait, Avrupa Ekonomik Topluluğu kararlarına ek karar (74/ 



_ <j/?78 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 
Kararname 

» 
Tebliğ 

Kararname 

Yönetmelik 

Tebliğ 
» 

Kararname 
» 
» 
» 

Karar 
Tebliğ 

Kararname 

10 

10 
12 
12 
14 

15 

Tarihi 

. 2 , 1974 

. 2 . 1974 

. 2 . 1974 
s 2 . 1974 
, 2 . 1974 

.• 2 . 1974 

Numarası 

7/7679 

7/7003 
7/6791 

— 

K.H.K.ll 

Ö Z E T İ 

15 . 2 . 1974 

15 
22 

25 . 
25 . 
25 . 
25 . 
25 . 
25 

28 . 

28 . 

1 . 

. 2 
2 

2 
. 2 . 

2 
. 2 . 
. 2 . 

2 

, 2 . 

2 

3 . 

, 1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
, 1974 

: 1974 

1974 

1974 

— 
__ 

7/7853 
7/7855 
7/7863 
7/7864 
7/7866 

— 

7/7823 

7/7833 

7/7877 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 6 ncı maddesinin (İ) 
ve 2/1685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kabul olunan «ek 
delerine lüzum görülen hallerde kısmen veya tamamen eklenebilecek f 
Bağ - Kur Genel Kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetm 
T. C. Hükümeti ile Avrupa Konseyi iskân fonu arasında ikraz mukav 
Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğün 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayıh Kanunla eklenen e 
mesi hakkında kanun hükmünde kararname. 
Üniversite asistanları ve öğretim görevlileri ile diğer öğretim yardım 
yönetmelik. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği Sıra No : 1 î 9. 
8 kat sayısının uygulanması hakkında tebliğ. 

Akaryakıt fiyat farklarının, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına a 
Akaryakıt ve akaryakıt çeşitlerine yapılan zamlar hakkında. 
Şeker fiyatlarının yeniden ayarlanması hakkında. 
Demir - Çelik fiyatlarının yeniden ayarlanması hakkında. 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakk 
Çimento fiyatlarının yeniden tespiti hakkında karar. 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan meydana gelen artışın T. C 
ması hakkında. 
Çankırı ilinin İlgaz ilçesine bağlı Güney Köyü Sindeler mevkiinde bul 
Maden Kanununa alınması hakkında. 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Şaphane mevkiinde bulunan Şap m 
Müdürlüğüne verilmesi. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destek 
karar. 



_ 0/79 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Kararname 
Tebliğ 

Genelge 

Kanun 

Tebliğ 
Genelge 

Kararname 

5 
6 

7 
7 

11 

13 

17 

23 

17 

Tarihi 

. 3 

. 3 . 

, 3 . 
. 3 . 

. 3 , 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 1974 

. 1974 

1974 
. 1974 

. 19*74 

. 1974 

. 1974 
, 1974 

1974 

Numarası 

— 
— 

7/7871 
— 

— 

1800 

— 

— 

7/7977 

Tebliğ 

Kararname 

Ö Z E T İ 

18 . 4 . 1974 

24 . 4 . 1974 

24 . 4 . 1974 

25 . 3 v 1974 
9 . 4 . 1974 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında, 19 sayılı Karara ilişkin tebliğ say 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fon 
Karara ilişkin 1 sayılı Tebliğ. 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Ham petrol Boru Hattı Anlaşmas 
T. C. Hükümeti ile Poionya Halk Cumhuriyeti arasında Hava Ulaştırma Anla 
da. 
Dış ticaret işlerine dair Sirküler Anlaşmalar 7 4 - 1 7 - 1 8 . 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla d 
düzenlenen gösterge tablosunda değişiklik yapılması ve ek geçici madde ekle 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Sayı 1 
Türkiye Elektrik Kurumu 1 Ocak 1974 de yaptığı yakıt fiyat farkının ceryan sa 
gili genelge (No : 1974/2) 

7/7977 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki İkinci Malî Proto 
lecek Antalya Ormancılık kâğıt projesi ile ilgili olarak 28 . 12 . 1973 tarihli ve 
yanılarak Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanmış bulun 
tarında ödünç verilmesi öngörülen finansman mukavelelerinin onaylanması h 

7/7992 Arnavutluktan ithal edilmiş bulunan hampetrolün fiyat farkından doğan 38.5 
transfer edilmesi hakkında. 

7/8011 Bursa ilinin Merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş Volfran madenin 
tiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında. 

— Yurt dışında çalışan işçi ve serbest meslek erbabının meslekî faaliyetleri ile ilgil 
kine âlet ve cihazlara ilişkin Tebliğ. 

— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgeleri Ocak 1974. 
7/7941 Çimento satış fiyatı ve primleri hakkındaki 1/1164 sayılı Karara ilişkin 19 sayı 

ğiştirilmesi hakkında. 



— O/80 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kararnameı 

Tebliğ 

» 
» 

Yönetmelik 
y> 

Tebliğ 

Kararname 
Karar 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 
Genelge 

» 
Kararname 

Tebliğ 

11 

14 

24 

25 

26 
27 

3 
6 
7 

8 
9 

9 
10 

11 
11 
12 . 

13 , 
14 , 
15 . 
15 , 

15 

Tarihi 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

, 4 
. 4 . 
, 5 , 
s 5 , 
. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
, 5 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 , 
, 5 . 
•• 5 ;. 

, 5 , 

• 5 , 

, 1974 

, 1974 

. 1974 

1974 

, 1974 
, 1974 
. 1974 
s 1974 
. 1974 

1974 
. 1974 

1974 
, 1974 

1974 
, 1974 

1974 

1974 
1974 
1974 
1974 

: 1974 

Numarası 

— 

7/7988 

7/8025 

7/8049 

— 
— 
— 
15 

7/7982 
— 

218 
— 

7/8056 
— 

7/8147 

7/8113 
7/8061 

— 
7/8197 

_ 

Ö Z E T ! 

Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesinin Gazetelere sattığı kâ 
dan Japon finansman açığının karşılanması hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 
laşmasına ek onbeşinci protokol. 
Yabancı memleketlerde öğrenim ihtisas ve doktora yapmakta olan öğ 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yolluklarının yeniden tespiti hakkın 

Balıkesir ilinin Edıemit ilçesine bağlı Eğmir köyü civarında bulunan 
Madencilik Limitet Şirketine verilmesi hakkında. 
Veraset ve İntikâl Vergisi Kanunu Genel Tebliğ seri No : 19. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama için verilen Teşvik 
Ege Üniversitesi Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi Yönetmeliği. 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetmeliği. 

15 Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığının 19 sayılı Karara ek kararın uy 

Ergene havzası Batı kesimi yeraltı suyu İşletmesi hakkında. 
1 7 . 4 . 1974 tarihli ve 7/977 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek karar 
rupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki finansman mukavelesi. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ. 
Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu Tazminat Yönetmeliği. 
T. C. ile A. B. D. Export - împort Bankası Anlaşması. 
Toprak ve Tarım Reformu mera, yaylak ve kışlak Yönetmeliği, 
Arazi Vergisi geçici muaflıklardan yararlanacak arazinin muafiyet 
fiyet süreleri hakkında Karar. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel seferber olma hazırlıkları Yönet 
T. C. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında ikraz Anlaşma 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Danacık köyü krom madenin 
tinden Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
İhracat geçici vergi iadesi uygulamasına dair karara ilişkin geçici i 



— 0/81— 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
:» 

:» 

» 
» 

Genelge 

Tebliğ 

Karamam* 
» 

> 

> 

Tarihi 

16 . 5 . 1974 
17 . 5 . 1974 

17 ... 5 g 1974 

İS . 5 . 1974 
24 , 5 . 1974 

24 t 5 t 1974 

24 , 5 s 1974 

30 . 5 . 1974 
31 a 5 , 1974 

5 s 6 -s 1974 

11 , 6 . 1974 

Numarası 

7/8117 
7/8121 

7/8207 

7/8132 
7/8304 

•-— 

— 

7/8258 
K.H.K.12 

7/8251 

7/8125 

Tebliğ 

Karamam» 

Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

Ö Z E T İ 

11 g 6 . 1974 

12 . 6 , 1974 

'15-i 6 . 1974 

15 . 6 . 1974 
19 . 6 . 1974 
19 . 6 . 1974 
22 . 6 . 1974 

Bazı devlet memurlarına kirasız olarak tahsis edilecek konutların tahsis ve 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Ar apoşuğu -köyünde bulunan krom m 
Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
Rize iline bağlı Hopa ilçesi Ebuhemşin köyünde bulunan Manganez madenin 
mesi hakkında. 
Milletlerarası Anıtlar ve Siteler konseyi (ICOMOS) Türkiye Millî Komitesi Yön 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkındaki 
ğiştirilmesi hakkında karar. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 

— Akaryakıt fiyat istikrar fonu hesabından akaryakıt satış ve tevzi şirket ve mü 
den itibaren beher teneke için 575 kuruş ödenmesi uygun görülmüştür. 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında karar. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükm 
bazı maddelerin değiştirilmesine; bazı maddelerin kaldırılmasına ve bazı mad 
hükmünde kararname. 
Götürü Gider Usulünde safi ziraî kazançlan tespit edilecek Gelir Vergisi mü 
ölçülerinin onaylanması, 
Sergi, fuar, toplantı veya benzeri gösteride sergilenecek veya kullanılacak e 
la ilgili gümrük sözleşmesi. 

— Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği. 

7/8275 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 9 Temm 
masına ek protokol. 

7/8297 T. C. Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 23 A 
masına ek Protokol. 

— Özel Ticaret fonu Tebliği. 
7/8131 Eşyaların kabulü için A.T.A. karneleri hakkında gümrük Sözleşmesi. 

— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğünce verile 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ, 



— C/82 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 
Kanun 

> 

Tebliğ 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
> 

> 
Tebliğ 
Kararname 

» 
Yönetmelik 

Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Tebliğ 

» 

Tarihi 

26 . 6 . 1974 
26 . 6 . 1974 
28 . 6 . 1974 
28 . 6 . 1974 
29 . 6 . 1974 

29 s 6 , 1974 

29 . 6 . 1974 

30 . 6 . 1974 
30 . 6 . 1974 

4 , 7 , 1974 
5 . 7 . 1974 

7 , 7 , 1974 
7 . 7 . 1974 
8 . 7 , 1974 
9 . 7 , 1974 
9 , 7 . 1974 

10 . 7 . 1974 
10 . 7 . 1974 
11 . 7 . 1974 
11 . 7 . 1974 
13 . 7 . 1974 
14 . 7 . 1974 
14 . 7 . 1974 
14 , 7 s 1974 

Numarası 

_ 
— 

1826 
— 

1827 

1828 

— 

— 
— 

7/8457 
7/8465 

7/8156 
— 

7/8233 
7/8309 

— 

7/8558 
— 

7/8515 
— 

7/8490 
— 
— 
— 

Ö Z E T t 

Nükleer araştırma projesi destekleme yönetmeliği. 
Emlâk vergisi koruma genel tebliği. Sıra No : 9 
Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 302 T.) 
27 . 7 . 1966 tarihli ve 1926 saydı kanuna 1326 saydı kanunla eklenen 
ilişkin Kanun. 
17 Ocak 1963 tarih 144 saydı uçuş hizmetleri tazminat Kanununun ba 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı karara diskin Tebliğ. 

Mazbut ve Mülhak Vakıf Cami ve mescitlerdeki teberrükât eşyası hak 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekl 
rara üişkin 3 sayılı Tebliğ. 
T. C. Hükümeti Ue Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında T 
Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olar 
uzatan dokuzuncu tutanak. 
Filipinlerin gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olara 
Tahsilat genel tebliği Seri No : 350 
Gediz 11 Sulama projesi Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki fin 
Birleşmiş MUletler kalkındırma programı T. C. Hükümeti projesi. 
T. C. Ziraat Bankası Toprak ve Tarım Reformu kredderi yönetmenl 

1974 yılı şeker pancarı erken söküm için üreticilere ödenecek tazminat v 
Ankara Üniversitesi alım - satım kiralama ve benzeri harcamalar (iha 
T. C. Hükümeti de Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında eko 
İhracat rejimi kararı. 
Toprak Mahsulleri Ofisince uygulanacak satış fiyatlar nın tespiti hakkı 
Kamulaştırmada Tarımsal alet ve makinelerin satın alınması yönetm 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 219 
özel ihracat fonu tebliği Sıra No : 5 



— 0/83 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
Tebliğ 

» 
> 

> 
Genelge 

Kararname 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
> 

Tebliğ 

Kararname 
> 

Tebliğ 
> 

Kararname 

Genelge 
» 

Yönetmelik 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

15 . 7 . 1974 
15 . 7 . 1974 
16 . 7 . 1974 
16 . 7 . 1974 

19 . 7 . 1974 
26 . 7 . 1974 

27 . 7 . 1974 

27 , 7 . 1974 
27 . 7 . 1974 

28 . 7 , 1974 
28 . 7 * 1974 
31 . 7 . 1974 

1 . 8 . 1974 
3 . 8 . 1974 
7 . 8 . 1974 

11 . 8 . 1974 
15 . 8 . 1974 
16 . 8 . 1974 
18 . 8 . 1974 

— Sirküler ihracat 74/15 
— Türk Hava Kurumuna teslim edilecek otobüslerin istihsal vergisinden istisna edi 
— Yatırım indirimi ve bina inşaat vergisi istisna» belgesi alan projeler 202 ve 1 
— 474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ithal edilen yatırım mallarına ait G 

resmi hariç) taksitlendirilmesi için verilen belgeler. 
— Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 220 
—r- Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (İzmir Enternasyonal Fuar) 74/20 

7/8582 Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulunca çalıştırılması öng 
biti hakkında. 

— İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye işletmeleri yönetmeliği. 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fon 

karara ilişkin 4 sayılı Tebliğ. 
7/8586 İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 13 Nolu karar. 
7/8547 T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında Ticaret anlaşm 

— İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında Tebliğ No : 1 

1 . 8 . 1974 7/8629 Kimyevî gübrelerin yurt içinden ve yurt dışından tedarik ve dağıtımına dair kar 
1 . 8 . 1974 7/8642 Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fonu 

ra ek karar. < 
— Emlâk alım vergisi genel tebliği No : 16 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ. 

7/8599 31 Aralık 1973 tarihli ve 7/7674 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe k 
ek karar. 

9 . 8 s 1974 7/8672 Devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı kurumun ek geç 
rumlarda aylık alanlara iş güçlüğü ve iş riski ödeneği hakkında. 

7/8634 T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasndaki bağış anlaşmasmda 
— Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar (74/28) 
— Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü sirküleri (74/4) 
— Toprak ve Tarım reformu yönetmeliği 



— O/M— 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanaktan 

Çeşidî 

Tebliğ 
Kararname 

> • ' 

Tebliğ 

kararname 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Genelge 
Kararname 

Tarihi 

20 . 8 . 1974 
21 . 8 . 1974 
25 . 8 . 1974 
28 . 8 . 1974 

29 . 8 . 1974 
29 , 8 . 1974 

1974 
1974 

6 . 9 g 1974 

9 . 9 . 1974 
9 . 9 . 1974 

20 . 9 . 1974 
20 « 9 , 1974 

21 . 9 . 1974 

21 . 9 . 1974 
24 . 9 , 1974 
25 . 9 . 1974 

26 . 9 , 1974 
27 . 9 , 1974 

Numarası 

7/8561 
7/8703 
7/8715 

7/8809 
7/8810 
7/8585 

Ö Z E T t 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında malî yard 
Gümrük vergisi oranının muafiyete indirilmesi hakkında. 
Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyü civarında GMD 
letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca 40 yıl sür 
mesi. 
ödünç para işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek az 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 22 sayılı karar. 
Asgarî ücret tespit usulleri ihdasına ilişkin 26 sayılı sözleşme. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (74/23) 

7/8766 6326 sayılı Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla değ'şik 112/1 fıkras 
malzemeden ithalâtta gümrük ve diğer ithalât vergi ve resimlerine tabi 

7/8772 Bilecik ili merkez ilçesi Yeniköy civarında bulunan sahanın Maden K 
7/8774 Sakarya ilinin Merkez ilçesine bağlı Harmantepe köyü civarında Mer 

de bulunan Taşocağı ruhsat sahasının maden Kanunu kapsamına alınm 
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Seri No : 306 *.. 1 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ 

7/8826 Balıkesir ili Erdek ilçesi, Marmara Bucağı Çınar Köyü Badalan körfez 
nun Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (74/30) 
7/8758 T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
7/8845 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu üretimi kömürlerin satış fiyatla 

tır. 
7/8832 Garanti anlaşması (DYB projesi) T. C. ile Uluslararası İmar ve Kalkın 
7/8902 Margarin ve Bitkisel yağ ihtiyaçlannın 50.000 tona kadar Ham Bitkis 

tış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir^ 



T - C / S * . ^ . . 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
»ı 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 
» 

Yönetmelik 
Genelge 

Kararname 

Tarihi Numarası 

28 . 9 . 1974 

29 . 9 . 1974 
5 . 10 . 1974 

6 t 10 .1974 
7 s 10 . 1974 
9 . 10 . 1974 
9 . 10 . 1974 

10 , 10 . 1974 

12 . 10 . 1974 

12 . 10 . 1974 

16 * 10 . 1974 

16 . 10 . 1974 
22 . 12 . 1974 

25 -t 10 3 1974 

27 ... 10 . 1974 

28 , 1 0 .1974 

Ö Z E T İ 

7/8432 Fransa'da bulunan Ceva Firmasının yerli ortaklarla birlikte memleketimizde 
nim Şirketini yabancı firmanın % 21,5 oranında katılması hakkında. 

— Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ Sıra No : 221 v222 
— Avusturalya Hükümetince Avusturalya Dolarının % 12 oranında devalüe ed 

turalya Doları: 13 090 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. 

7/8871 İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin'15 sıra nolu karar. 
7/8675 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolama kuralları TS 1 446 VDK 665 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 

7/8884 Radyo ve Televizyon cihazlarının TRT tarafından vergisiz ithalâtı hakkında. 
7/8876 Üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarında 1765 sayılı Kanuna göre ve 

lüğü ödeneği hakkında yönetmelik, 

— Zor durumda alacakların geriye bırakılması hakkında yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine' dair sirküler ithalât (1974/25) 

7/8955 25 Ağustos 1971 günlü, ve 1472 sayılı Kanuna tabi yüksek okullar öğretimce 
ücretler hakkındaki tüzüğün 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 

7/8556 Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa söz 
7/8896 Gümrük vergisi oranlan hakkında. 

7/8925 Denizli Ili'nin Çardak İlçesine bağlı Gemiş Köyü dahilinde bulunan magnez 
tuzunun Sotaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 

7/8865 T. C. ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında konularda adl 
kında. 

7/8956 Gümrük vergileri muafiyetleri hakkında. 



C/86 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 
»•' 

Tebliğ 
Kararname 

» • 

» 

Yönetmelik 

Tebliğ 
» 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

» 
» 
» 

Kararname 

» 

» • 

> 

3 . 
8 

12 

15 
15 . 
17 

19 s 

19 

20 
25 
28 

1 
6 
6 

12 
12 
15 
17 

19 

21 
30 

Tarihi 

. 11 . 1974 

. 11 . 1974 

. 11 . 1974 

* 11 , 1974 
. 11 . 1974 
, 11 » 1974 

. 11 » 1974 

. 11 • 1974 

. 11 . 1974 

. 11 . 1974 

. 11 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 

. 12 . 1974 
, 12 , 1974 

Numarası 

7/8953 
7/8973 
7/8847 

128 
7/8998 
7/8977 

7/9033 

— 

223 
— 

7/9028 
224 

7/9056 
— 

130 
17 

131 
7/9131 

7/9104 

7/9069 
7/9179 

Ö Z E T İ 

Vergi iadesi kapsamı dışına çıkartılan mamuller hakkında karar. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan Margarinin Gümrük Vergis 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Kıralhğı îükümeti .4 ı as 
kiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapı masına rmredai 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kaara ilişkin Teb 
1974 yılı ürünü zeytinyağının destekleme alımları halkında kararın yü 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi ger ğince, Kıbrıs'a 
geçici seyahat ve ikâmetleri için memurlara ödenecek gündelikleri ile 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası anısında T, S. K. 
projeleriyle ilgili 1974 kadro finansman mukavelesi. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun uygulamasında kımulaştırma karş 
lik. 
Gider vergilerine ait ilk madde, indirimi Hk. 
Malî Denge Vergisi Genel Tebliğ No. : 5 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara Ek Karar, 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasın 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı K rara ilişkin Teb 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Kaara ilişkin. 
Emlâk Alım Vergisi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Bazı petrol şirketlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan hampetrolün p 
rekabet fiyatının tespiti hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28 - 10 pozisyonunda yer alan asitle 
Gümrük Vergisi bir yıl süreyle muafiyete indirilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile A. B. D. Export lmport Bank arasında Anlaş 
Bankalarca dağıtılacak tasarruf mevduatım teşvik ikramiyelerinin 197 
lan, ile şekil, şart, nitelik ve nev'ileri hakkında. 



— 0/87 - . 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 31 a 12 , 1974 

> 

Tebliğ 

Kararname 
Yönetmelik 

> 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

Kararname 
> 

> 

Tebliğ 
Kararname 

> 
> 

3 , 

3 i 

3 . 
3 . 
5 . 
6 . 
8 . 
9 , 

10 . 
12 . 
13 , 

13 . 

15 . 
23 > 

24» 
3 1 . 

1 

ı 1 

4 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

« 1975 

* 1975 

. 1975 
- 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

» 1975 
i 1975 

B 1975 
, 1975 

7/8979 

— 

7/9215 

7/9020 
2 

7/8981 
7/9233 
7/9244 

7/9246 

226 
7/9196 

7/9286 
7/9312 

7/9181 Nafta ve Fuel • Oillerin alım ve satımının tanzimi ve akaryakıt fiyat istikrar 
hakkında. 

1975 Yılına Ait Mevzuat 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
projesi. 
Türkiye Petrolleri A. O. na V Bölgede yapılacak petrol çalışmalarında kullanılm 
dar nafta, benzin, gazyağı, motorin ve fuel • oil tesliminin dahilde alınan İsti 
si hakkında. 
İthalât rejimi kararının yürürlüğe konulması hakkında. 
İthalât Yönetmeliği. 
Su ürünleri istihsal yerlerinin kiraya verilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayüı Karara ilişkin Tebliğ No. : 

7/9020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasınd 
İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında. 

Türk Fransız malî protokolü hakkında. 
Şeker pancarı fiyatları ile üreticiye verilecek prim hakkında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile akaryakıt fiyat 
şekline ait kararın 15 nci ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 15.07 pozisyonunda yer alan nebati sabit y 
minde kullanılması kaydı ile gümrük vergi oranlarının Ticaret Bakanlığının m 
muafiyete indirilmesi hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim. 
Federal Almanya Hükümetinin Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesinde 
vereceği kredi ile ilgili olarak 4 Ekim 1974 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
onanması hakkında, 
(UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesin 
Petrol Kanununun 1702 sayüı Kanunla değiştirilen 112 nci maddesinin birinci 
diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulacak malzeme listesinin değiştirilmesi H 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— C/88 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Genelge 
» 

Kanun 

Genelge 
» 

Kararname 
Tebliğ 

» 
Genelge 

Kararname 

Tebliğ 

Yönetmelik 
Tebliğ; 

Kararname 
- • " ' • • • > ' ' • . . • • ' • < • - • • • • • • ; • • 

Tebliğ 

2 •: 2 , 1975 

, 3 , 2 , 1975 
3 . 2 . 1975 
3 , 2 , 1975 

7 -s 211975 

7 , 2 . 1975 
10 . 2 . 1975 

12,,. 2 , 1975 
14 , 2 . 1975 

14 . 2 . 1975 
15 . 2 . 1975 
18 „ 2 , 1975 

19 , 2 .1975 
1S>, 2 ,1975 
19 . 2 . 1975 
20 , 2 . 1975 

25 . 2 , 1975 
26 . 2 . 1975 

28 . 2 .-1975 
13 . 3 ' . 1975 
13 •»*-* 1975 

7/9173 Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında Köy İşleri ve Koopera 
lüğünün çiftlik içi geliştirme projesinin dış finansman ile ilgili 1 160 
sının onanması hakkında. 

•— Dış ticaret işlerine dair sirküler, 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler 

227 Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 

1835 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Ar 
hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 
— Dış ticaret işlerine ait sirküler Avrupa Ekonomik Topuluğu İşleri G 

7/9361 İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amaciyle 
1 İhracatta tcur değişikliğinden doğan zararların karşılan naşı amaciyle 

liğ No. : 1 . 
137 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Kaara ilişkin. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. 

7/9425 3ümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 60 d 
gümrük vergi oranlarının muafiyete indirilmesi hakkında^ 

11 Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Genel Tebliği. 
19 Emlâk Alım Vergisi Genel Tebliği. 
— Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
— İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amacı ile 

7/9361 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
— Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği. 

228 Gider Vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında, 

7/9435 Avrupa Konseyi iskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aras 
7/9493 Fazla çalışmanın uygulama esaslarını gösterir Yönetmeliğinin yürü 

* - Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 



— 0/89 -

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

Genelge 
• • > 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Genelge 
Kararname 

» 

Tebliğ 
» 
» 

» 
Kararname 

Tarihi 

14 

15 

18 

18 

19 
20 
20 
21 ; 
21 
22 
23 , 

24 , 
24 . 
25 ; 

25 
26 , 

i 3 ; 

v 3 , 

a 3 5 

s 3 , 

* 3 , 
. 3 , 
. 3 , 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
.: 3 . 

-, 3 , 
< 3 . 
i 3 . 

. 3 , 

. 3 , 

-1975 

, 1975 

, 1975 

, 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 
, 1975 
. 1975 
. 1975 
. 1975 

< 1975 
. 1975 
, 1975 

. 1975 
, 1975 

Numarası 

7/9455 

7/9523 

7/9184 

7/9489 

_— 
— 
23 
— 
— 

7/9643 
7/9357 

— 
— 
— 

232 
7/9358 

Ö Z E T t 

27 , 3 , 1975 7/9559 

PTT Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon Projesi Tevsiat programının dış fin 
amacı ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC) tarafından Hükümetimi 
da doları tutarındaki kredinin onanması hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 48.0.121 pozisyonunda yer alan gazete kâğıd 
nın gümrük vergi oranının •. muafiyete indirilmesi hakanda. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 
projesi) 
Hilâl İdrofil, Pamuk ve İplik Fabrikaları Sınaî İşletmeleri Kolektif Şirketinin 
için gerekli dış finansmanın ihtiyacının nereden saptanacağı hakkında, 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (75/11-75/12-75/13) 
Dış.ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (75/10) 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin, 
İhracat Yönetmeliğinin Değiştirilmesi hakkında Yönetmelik, 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (75/15) 
İhracatta ^ergi iadesi uygulanmasına ilişkin 17 No. lı karar. 
Etibank Eğitim Merkezine teknik yardım yapılması k<nusunda Hükümetimiz i 
yeti Hükümeti arasında teati edilen mektupların onanması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındal7 sayılı Ka ara ilişkin tebliğ. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği sıra No : (230-231) 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve serbest meslek sahiplerinin bedelsiz oto 
ithaline dair 28 . 6 . 1973 tarih ve 7/6683 sayılı karara ilişkin seri 3 No. 14 T 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında. 
Mardin Batı Kasrik Bölgesi fosfat yatağının onanmışı ve değerlendirilmesi 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 . 4 . 1974 günlü ve 7/80 
20 . 5 . 1974 tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedilniş olan Anlaşmanın i 
üzere onaylanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Hükümeti arasındaki ikraz anlaşm 



— C/90 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Tebliğ 

1 

2 

7 , 

12 
15 . 
16 

16 , 

rarit 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 
, 4 . 
. 4 . 

. 4 . 

u 

, 1975 

, 1975 

, 1975 
1975 

, 1975 

, 1975 

Numarası 

7/9701 

7/9768 

23 
7/9731 
7/9607 

7/9740 

Ö Z E T İ 

» 
Tebliğ 

> 
» 

Kararname 

16 , 
16 
17 
17 , 
18 . 

. 4 . 1975 

. 4 . 1975 

. 4 . 1975 

. 4 . 1975 

. 4 . 1975 

7/9386 
24 
— 
— 

7/9732 

27 . 4 . 1975 

Kararname 
Tebliğ 
Genelge 

> 
Kararname 
Tebliğ 

29 , 
29 
6 , 
7 , 
8 , 
8 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 , 

, 1975 
. 1975 
, 1975 
, 1975 

1975 
. 1975 

7/9802 
— 

75/15 
1975/2 
7/9799 

t46 

Yurt içi lisansı öğrencilerinin 350 lira aylık burs miktarının 500 lira 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
1975 tarihli Garanti Anlaşması (Onbirinci sınaî kalkınma Bankası pro 
İhracatta geçici vergi iadesi uygulanmasına dair karara ilişkin geçici ia 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı kaara ek karar. 
Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyü civarında bulun 
tuzunun 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlü 
24 . 4 . 1328 tarihli fermanla 60 yıl süre ile verilip sonradan 19 . 1 . 
rulu kararı ile Lütfullah E. Kitapçı Madencilik Limited Şirketine devr 
çesine bağlı Tuzabat köyü civarındaki zımpara mad» ninin imtiyaz sü 
rınca 39 yd uzatılarak 99 yıla çdcardması hakkında k rar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Suriye Arap Cunhuriyeti Hüküm 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 saydı kırara ilişkin. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı kirara ilişkin. 
20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 saydı Kararnameye ilişkin tebliğ. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51.01 pozisyonunda yer alan 60 de 
poliamid ve poliester esaslı olanlar ile sunî ipliklerden yalnız viskos 
lerinde kullandmak ve bu kullanımın Gümrük Vergisi oranlarının mu 
N. V. Kurkse Shell'e V ve VI. bölgelerde yapdacak petrol arama ç 
yılı sonuna kadar benzin ve motorin tesliminin dahilde alınan İstihsal 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı k rara ek karar. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı karar ek 7/9802 s 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar hakkında. 
İç ticaret işlerine diskin sirküler iç piyasalar hakkında. 
17 . 2 . 1972 günlü ve 7/3914 saydı Kararnameye ektir. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebli 



~ o/w—, 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

> 
Tebhğ 

Kararname 

Tebliğ 

Kanun 

Kararname 

> 

Tebliğ 
Tebliğ 
Kanun 

Tarihi Numarası 

13 « 5 , 1975 

13 , 5 s 1975 
13 . 5 . 1975 

20 , 5 i 1975 

14 . 5 . 1975 
17 s 5 > 1975 

21 . 5 , 1975 

21 s 5 . 1975 

22 , 5 , 1975 

22 * 5• , 1975 
23 , 5 , 1975 
21 a 5 . 1975 

21 a 5 i, 1975 
21 . 5 . 1975 
24 > 5 . 1975 

24 , 5 i 1975 

ö Z E T Î 

7/9606 Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Mukavelesi. 

7/9453 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında iş gücü Anlaşmam 
7/9691 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi. 

7/9882 Niğde Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A. Ş. nin yapacağı yatırım dış finansmanı 
3 769 219 Federal Almanya markı tutarındaki Dış Kreiiye İlişkin Bakanlar K 

7/9192 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümete Projesi. 
— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 saydı Kararı ilişkin tebliğ. 

7/9820 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasında 8 Ekim 
ye Anlaşması hakkında. 

— Türk ParasıniT. Kıymetini Koruma Hakkında 17-sayılı Karara ilişkin tebliğ. 

1896 

7/9394 
7/9326 
7/9820 

1894 

1895 

13 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üe 31 . 5 . 1974 ta 
de Kararnamenin ek geçici 10 ncu madde (g) bendinin 11 saydı Kanun Hükm 
münün yürrülükten kaldırılmasına dair Kanun. 

Uluslararası Tekstil Ticaretine ilişkin Anlaşma hakkın la. 
Bengladeş Halk Cumhuriyetinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmas 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasındaki 8 Ek 
diye Anlaşması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 saydı Ka ara Üişkin tebliğ. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 saydı Karara ilişkin tebliğ. 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1516 saydı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin yürü 
maddeler yerine yeni Maddeler Konulmasına dair Kanun. 
Devletçe îşletüecek Madenler üzerindeki Hakların Geri Alınması ve Hak Sah 
Hakkında, 



.£-• Ö/92 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
Genelge 
Tebliğ 
Kanun 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 
Tebüğ 

Genelge 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Kararname 

» 
Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 
» 
» 

Tarihi 

28 . 
29 . 
29 , 
31 . 

31 , 
6 
7 . 
7 , 

13 . 
13 , 
13 
13 . 
13 
15 , 

17 
17 
19 

19 
24 , 

4 
4 
6 i 

. 5 . 
, 5 . 
, 5 . 
. 5 . 

, 5 . 
. 6 . 
, 6 . 
. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

- 6 . 
. 6 . 
. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 
i - 7 , 

1975 
1975 
1975 

, 1975 

1975 
, 1975 

1975 
. 1975 

1975 
, 1975 
, 1975 

1975 
. 1975 
, 1975 

, 1975 
. 1975 
, 1975 

. 1975 
, 1975 

. 1975 

. 1975 
s 1975 

Numarası 

7/9317 
75/21 

ı— 

1902 

7/8389 
150 

7/10040 
— 

75/20 
75/24 
75/26 
75/27 

24 
7/10044 

7/9843 
75/11 

7/10062 

7/9890 

7/10080 
7/10081 
7/10071 

Ö Z E T İ 

Macaristan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasına katılmasına da 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Ka*ara ilişkin. 
Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişilerinin, K 
Genel Müdrülüğünün bir kısım borçlarının tahkimi hakkında. 
Güneybatı Anadolu uranyum aramaları projesi temel ve destekleyici b 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 18 No. lu Kararın yürürlü 
Yerli sunî gübre fabrikalarının gübre üretiminde kulla lacaklan fosfo 
sinden istisna edilmesi hakkında. 
Dış ticaret işlerine ilişkin sirküler ihracat. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (İzmir Ente nasyonal Fuarı) 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına dair Karara ilişkin geçici iade. 
Borusan Gemlik Boru Tesisleri A. Ş. nin 24 . 1 . 1974 gün ve 7/7797 
mini tamamlayabilmesi için ithal edeceği ek makine ve donatımının 
yacağı Türk Lirası karşılığı nakdî dış kredi haklarında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Aras 
Sirküler ihracat. 
21 . 11 . 1972 gün ve 3/5399 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konula 
fonu hakkında Karara Ek Karar. 
Özel dış krediler ve faiz eşlendirme fonu hakkındaki 7/5399 ve 7/10 
Elbistan Projesi Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti ar 
hakkında. 
Kıbrıs'a Türk Lirası karşılığında yapılacak ihracatta vergi iadesine i 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 19 No. lu Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) ve Brezilya Hükümetinin Ajansı Ban 
sındaki Anlaşma^ 



C/93 — 

Vergilerin, reümleriû ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Cefidi 

Tebliğ 
> 
» 

Kararname 
Tebliğ 
Kararname 

> 
> 

> 

Tebüğ 
» 
» 

Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 

> 

Kararname 
» 
> 
> 

6 
6 

29 
20 
25 
3 

3 
9 

9 

10 
12 
12 
12 . 
22 . 
4 . 

5 , 

7 , 

10 . 
17 . 
11 . 

n , 

rarihi 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 8 , 

. 8 , 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 
, 8 . 
. 8 . 
, 9 . 

, 9 . 

s 9 , 

9 . 
. 9 . 

9 . 
9 , 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 
. 1975 

1975 
, 1975 

1975 

, 1975 

i 1975 

1975 
1975 
1975 
1975 

Numarası 

— 
153 

3 
7/9234 

154 
7/10255 

7/10343 
7/10314 

7/10348 

233 
— 
— 

7/10500 
— 

7/10363 

7/10031 

7/10461 

7/10396 
7/10433 
7/10506 
7/10524 

Ö Z E T î 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ek 7/9802 sayılı K 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair Karara ilişkin. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Cun huriyeti Hükümeti Projesi 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
Devlet Demiryollarının ithal edeceği 85.01.60 elektrik motorlarının Gümrük V 
dirilmesi hakkında. 
İhracatta vergi iadesi uygulanmasına ilişkin 21 No. lu Karar. 
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağü döner sermayeli 
gayrisafi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmının genel bütçeye peşin gelir k 
Kalkınma sanayiinin ihtiyacı hammaddelerin fiyatların yükselmesini önlemek a 
rın tekelleşmesini önlemek için Gümrük Vergisinden muaf tutulması hakkında 
Gider vergilerine ait ilk madde indirimi Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin seri VII No. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Kaara ilişkin tebliğ, 
Pamuk ihracına vergi iadesi yapılmasına dair. 
Transit Ticaret Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti Hükümeti 
Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Aratanda Hukukî ve Ticarî 
leyen Sözleşme hakkında. 
Türkiye'ye gelen yolculardan 4'er girişlerinde FOB değeri 1 000TL. smı, geti 
altı ayda bir F, OB değeri 1 000 TL. smı ve beraberinde getirdikleri eşyanın 2 0 
tutulması nakkmda. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ikraz 
Devlet tekeli dışında işletilecek tuzlar Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fonu 
Ankara ili Bolü Âşıkoğlu Köyü civarında Altoş Madencilik ve Ticaret Limited 
ocağının maden kapsamına alınması Hk. 



— C/94 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanarnamje 

Genelge 
Kararname 
Genelge 
Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

Tebliğ 
Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 

12 

13 
16 
18 
18 
19 

19 

24 

26 

30 
1 • 

3 . 
13 . 
14 , 

15 . 
19 . 
25 , 
31 , 

Tarihi 

, 9 , 

. 9 

. 9 

. 9 

. 9 
* 9 , 

. 9 . 

. 9 , 

. 9 , 

. 9 , 
10, 

10 . 
10 . 
10 , 

10 -. 
10 . 
1 0 . 
10 , 

, 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
, 1975 

1975 

, 1975 

. 1975 

, 1975 
t 1975 

1975 
1975 
1975 

1975 
1975 

, 1975 
1975 

Numarası 

7/10372 

75/24 
7/10624 

75/25 
235 

7/10651 

7/10663 

7/10604 

7/10278 

7/10196 

158 
159 

7/10586 

160 
69 

1 
7/10390 

ö Z E T î 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ve Dı 
Polonya Halk Cumhuriyetine ait bir devlet teşebbüsü, arasındaki Anl 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler. 
İhracatta vergi iadesi Hk. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler Hk. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Hk. 
Gümrük Tarife Cetvelinin 4 0 - 1 1 tarife pozisyonunda yer alan ma 
hakkında. 
Türk Parasımn Kıymetini Koruma Hakkında fiyat düzenleme ve de 
Karara Ek Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiyat - ALLİS Macchıne mevımen 
hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
hakkında. 
Kamulaştırma karşılığı borç senedi veya hisse senetleri verilmesi hakk 
İran Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 6 Haziran 1975 tarihinde 
tupların onaylanması Hk. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin, 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. 
1615 sayıh Gümrük Kanununun 1894 sayıh Kanunla değişik 140 ve 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 24 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayıh Karara ilişkin. 
Gider vergileri genel tebliği Hk. 
İhracatta vergi iadesi Hk. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika Krallığı Hükümeti arasınd 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair Anla 



— 0/95 — 

Vergilerin, resimlerin ve baıka 
gelirlerin dayanakları 

Çetidi 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Genelge 
» 
> 

Tebliğ 

Yönetmelik 

Kararname 

» 

Genelge 
Kararname 

» 

> 

» 

Tebliğ 
» 

4 

6 

9 

15 
15 
20 
21 , 

22 

25 

28 

2 , 
9 

10 , 

21 . 

22 . 

25 
31 . 

Tarihi 

. 11 

. 11 , 

. 11 . 

. 11 . 

. 11 . 

. 11 . 
> 11 . 

. 11 . 

. 11 . 

. 11 , 

. 12 . 
. 12 
. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 
, 12 . 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. *975 
, 1975 
, 1975 
, 1975 

. 1975 

, 1975 

, 1975 

, 1975 
. 075 

1975 

»975 

1975 

. -975 
1975 

Numarası 

7/10514 

237 

7/10477 

—. 
— 
— 
— 

— 

7/10861 

7/10696 

— 
7/10848 
7/10394 

7/10603 

7/10765 

161 
— 

Ö Z E T İ 

4 . 11 . 1975 7/10514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Ba 
üçüncü ek. 

237 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği H 
ve Teknik İşbirliğinin sürdürülmesine ilişkin Anlaşması. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (75/38) 
İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç piyasalar 1975/5. 
Dış ticaret işlerine Dair Sirküler Anlaşmalar. 75/28. 
Millî Savunma Bakanlığına teslim edilevek ve tank paleti ile harp araçlarının l 
da kullanılacak sentetik kauçuğun dahilde alınan İstihsal Vergisinden istisna e 
Keban Barajı İskân ve İstihdam Yönetmeliğinin 72 nci maddesinin değiştirilmes 

Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında akdo 
İkraz Anlaşması. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu 
rihli İkraz Anlaşması. 
Dış ticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar 75/29. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavak Sosyalist Cumhuriyeti Hükümet 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği H 
Arpaçay Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbir 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kıralhğı arasında gelir ve servet vergilerinde 
mesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma. 
Japon Hükümetinin bir organı olan Japon - İhracat - İthalât Bankası ile Türkiy 
sındaki 25 Temmuz 1975 tarihli ikraz Anlaşması. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı Karara ilişkin tebliğ. 
26 Ekim 1975 nüfus sayımı sonucuna göre İstanbul ili, Kartal ilçesi Pendik B 
rine çıktığından, belediye hudutları ve mücavir saha içinde faaliyette bulunan 
işletme vergisi muafiyetinin sona ermesi ile ilgili tebliğ. 



C/96 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

Tebliğ 

Kararname 

» 
» 

Genelge 

» 
Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

Genelge 
» 
» 

Kararname 
» 

Tarihi 

4 
4 

4 

4 

8 

10 

15 
16 
18 
18 
18 
19 
23 

25 
25 
25 . 
27 
28 .. 

. 1 

. 1 

. 1 

. 1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ; 
1 
1 
1 
ı . 

. 1976 
, 1976 

, 1976 

i 1976 

. 1976 

, 1976 

. 1976 

. 1976 
1976 

, 1976 
1976 

. 1^6 
~ 1976 

1976 
1976 
1976 
1*76 
1976 

Numarası 

1 
7/11045 

7/11056 

7/11101 

— 

7/11079 

7/10846 
7/11066 

— 
2 
1 

7/10901 
1 

~~-
— 

, — 
7/11025 
7/10887 

Ö Z E T î 

29 s 1 B İ976 7/10976 

1976 Yılma Ait Mevzuat 
31 . 12 . 1975 gün ve 7/11117 sayılı Kararnameye ek karara ilişkin 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Marmara bucağı, Saraylar köyü civarında 
383/5165 sayılı Taşocağı sahasındaki blok mermer maddesinin Maden 
Kocaeli ili Gebze ilçesi Hereke bucağı civarında TürkYtong, Sanayi 
Taşocağı sahasındaki kalker maddesinin Maden Kanununun kapsam 
Bahkesir ili Erdek ilçesi Marmara bucağı, Saray köyü civarında Ha 
yılı Taşocağı sahasındaki blok mermer maddesinin Maden Kanunu 
23 . 12 .1975 gün ve 15447 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10 
kiye üzerinde karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den transit eş 
kanlar Kurulu kararma ilişkin tebliğ. 
Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde ve Niğde ili Aksaray ilçesi, B 
sahasındaki «Diatomit» tezahürünün Maden Kanunu kapsamına alın 
Avrupa Konseyi İskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara 
iktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı destek fonunun kurulmasına 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. 76/2. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama: 76/3. 
İhracatta Vergi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti projesi. 
Yurt dışında inşaat onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetler yap 
hakkında 7/9704 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. (76/3). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. (76/4). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar. (76/5). 
Birleşmiş Milletler gelişme programı Türk Hükümeti projesi, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti H 
teknik, sınaî ve bilimsel işbirliği Anlaşması. 
Bakanlar seviyesindeki Türk - İran Ekonomik ve Teknik İşbirliği O 
Protokolü, 



— C/97 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

3> 
Genelge 
Kararname 

Kararname 

Genelge 
Kararname 
Genelge 

Kararname 
Genelge 

» 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

Tarihi 

30 
2 

2 
3 
4 

5 

13 
8 

13 

14 
14 
14 
21 , 

25 , 

25 ., 

7 , 

9 

13 i 

. 1 , 

. 2 . 

- 2 , 
. 2 s 

. 2 , 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 :. 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 
- 2 H 

, 2 , 

, 2 v 

ı 3 B 

« 3 „ 

i 3 g 

1976 
1976 

1976 
1976 
1976 

, 1976 

1976 
1976 
1976 

1976 
1976 
1976 
1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

Numarası 

129 
7/10886 

7/11186 
— 
— 

7/11142 

—. 
7/11143 

— 

7/11325 
— 
— 
3 

7/11317 

7/11363 

7/11416 

7/11287 

7/11274 

Ö Z E T t 

Vergi Usul Kanunu genel tebliği. 
13 Eylül 1975 tarihinde Sofya'da imzalanmış bulunan ilişik Türkiye Bulgaristan 
birinci toplantısına ilişkin protokol ile eklerinin onaylanması hakkında. 
içel - Erdemli kaynaklarının «Yeraltı suyu işletme sahası» olarak kabul ve ilâm h 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/6). 
Toprak ve Tarım Reformu Konut Yeri Satış Yönetmeliği. 

7/11142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
ligi Anlaşması. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/7). 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/12). 

Resmî ilân fiyat tarifesinin yürürlüğe konulması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme: (76/3). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/11). 
İhracatta kur değişikliğinden doğan zararların karşılanması amacı ile fon tesisi 
ve 7/9361 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı Gülpınar köyü sınırları dahilinde ve Oniks Sa 
uhdesinde bulunan 41/81-82 ruhsat sayılı Taşocağı sahasındaki mermer madd 
mına alınması hakkında. 
Uşak ili Banaz ilçesi Çöğürlü köyü civarında Osman Özer uhdesinde bulunan 
hasındaki mermer taşının, Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
Türk - İran ekonomik ve teknik işbirliği çerçevesinde 13 Kasım 1975 tarihin 
kiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile İran Şehinşahhk Hüküme 
Makine Parkının takviyesine dair ilişik «Malî Anlaşma» nın onaylanması hakkınd 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti a 
Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavakya Sosyalist Cumhuriyeti Hüküm 
nomik, teknik, sınaî ve bilimsel işbirliği Anlaşması hakkında, 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— C/98 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tebliğ 

Kararname 

Genelge 

15 . 3 . 1976 7/11318 Bilecik ili Söğüt ilçesi Dudaş köyü civannda Söğüt Oniks Mermer Sa 
bulunan 7/24 ruhsat sayıh Taşocağı sahasındaki mermer Maden K 

15 . 3 . İ976 7/11320 Balıkesir ili Erdek ilçesi Çınarmı köyü civarında Mustafa Nuri Birca 
yılı taşocağı sahasındaki mermer malozu maddesininMaden Kanun 

18 , 3 . i976 7/11362 Uşak ilinin Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe, Kavacık ve Çöğürlü köyl 
bulunan 7/76, 7/22, 4/65 ve 4/66 ruhsat sayıh taşocağı sahalarında 
münhasır olmak kaydiyle, Maden Kanunu 'kapsamına alınması hakk 

19 . 3 . 5976 7/11396 9 . 9 . 1975 tarih ve 7/10624 sayılı Kaıarname ile yürürlüğe konulm 
rarına Ek Karar.» 

20 . 3 , 1976 — Damga Vergisi Kanunu genel tebliği Seri No. : 9 

23 * 3 . 1976 7/11401 Uşak ilinin Banaz ilçesine bağlı Ulupmar köyü civannda ve Osman 
yıh taşocağı sahasındaki mermer taşının Maden Kanunu kapsamına al 

25 . 3 , 1976 1973 Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolün onayl 
nun. 

27 . 3 . 1976 7/11453 Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında elde edilen ziraî kazan 

1 . 4 . 1976 1977 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin derişik 1 nci b 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değişti 

1 . 4 . 1976 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin 
1 . 4 . 1V76 — 20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin tebliğ. 
8 . 4 . 1976 — Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğ Sıra No. : 241. 
8 . 4 . Î976 — Gelir Vergisi genel tebliği Sıra No. : 121. 

10 . 4 . 1976 7/11613 Çimento maliyet fiyatlarında vuku bulan artışlar sebebiyle ekonomi 
to fiyatlarına dair kararın yürürlüğe konulması hakkında. 

11 ... 4 . 1976 7/11316 Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınında N. A 
taşocağı ruhsat alanından çıkarılan mermer molozu maddesinin Maden 

13 . 4 . 1976 — Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/2;. 
13 . 4 . 1976 — Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/1). 



— C/99 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 

Tarihi 

13 . 4 . 1976 
17 . 4 . 1976 
18 . 4 . 1976 
19 . 4 . 1976 

20 . 4 . 1976 
21 . 4 . 1976 

21 . 4 . 1976 

26 . 4 . 1976 

27 . 4 . 1976 

27 B 4 . 1976 

28 . 4 . 1976 
5 . 5 . 1976 
5 . 5 . 1976 

5 . 5 . 1976 

13 . 5 . 1976 

14 . 5 . 1976 

18 . 5 , 1976 

24 . 5 ;, 1976 

Numarası Ö Z E T İ 

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
— Harçlar Kanunu genel tebliği Seri No. : 7. 
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel tebliğleri Seri No. : (318). 

7/11470 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasında 12 Ekim 196 
laşmasına Ek Anlaşma. 

— Gelir Vergisi genel tebliği Seri No. : 122. 
1981 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu de&jştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçic 

kında Kanun. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/3). 

7/11592 

7/11597 

7/11572 

164 
4 

165 

Hükümetimiz ile Kanada'nın İhracatı Geliştirme Kurumu arasında 17 . 12 . 19 
nan kredi Anlaşmasının onaylanması hhkkında. 
Hükümetimiz ile Kanada'nın İhracatı Geliştirme Kurumu arasında 17 . 12 . 19 
nan kredi Anlaşmasının onaylanması hakkında. 
Hollanda Hükümetinin Türkiye'ye yardım konsorsiyomu çerçevesinde 1975 yılı iç 
di ile ilgiü olarak Hükümetimiz ile «Hollanda Gelişmekte Olan Ülkeler Yatı 
de 10 Kasım 1975 tarihinde imzalanmış bulunan Anlaşmanın onaylanması hakkı 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No. : 242. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar ve özel dış krediler v 
daki 7/5399 ve 7/10062 sayılı kararlara ilişkin tebliğ. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 

7/11600 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında yo 
kında kredi Anlaşması. 

7/11469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında ekon 
ması. 

7/11335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Anlaşması. 

7/11521 Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ikraz 



— C/100 — 

Vergiletin* resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanaktan 

Çeşidi 

Tebüğ 
» 

yönetmelik 

Kararname 

> 
» 

> 

> 
> 

Genelge 

Kararname 

> 

> 

> 
» 

Tarihi 

12 , 6 g 1976 
24 fi 6 s 1976 

28 a 6 a 1976 

2 , 7 v 1976 

4 s 7 « 1976 
8 a 7 e 1976 

10 i 7 s 1976 

11 s 7 h 1976 
18 , 7 a 1976 

20 s 7 5 1976 

25 * 7 , 1976 

27 a 7 a 1976 

28 s 7 s 1976 

30 a 7 > 1976 
4 v 8 a 1976 

Numarası 

_ 
— 

— 

7/12096 

7/12110 
7/11842 

7/12088 

7/12034 
7/11556 

— 

7/11915 

7/11920 

7/12162 

7/12163 
7/12263 

Ö Z E T İ 

— Damga Vergisi Kanunu genel tebliği Seri No. : 10. 
— «Türkiye üzerinden karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den transi 

lüğe konulması hakkında No. : 1. 
— Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik^ 

Ankara ilinin Haymana ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü civarında ve H 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer taşının, bu ruhsat sahasına 
nunu kapsamına alınması hakkında . 
Sıvılandırılmış petrol gazı fiyat farklarının akaryakıt fiyat istikrar 
Hükümetimiz ile Federal Almanya Hükümeti arasında «Zonguldak M 
tarihinde mektup teatisi suretiyle akdedilmiş olan ilişik Anlaşmanın im 
üzere onaylanması hakkında. 
Eskişehir ilinin Merkez ilçesine bağlı Margı köyü civarında 200/50 r 
deninin 40 (Kırk) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ilişik sözleşme v 
Madeni işletmeleri Limited Şirketi uhdesine verilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalana 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında 11 . 8 
olan «Ortak Protokol» ve «Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap C 
Anlaşması» nm onaylanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (76/3). 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
mik, sınaî ve teknik işbirliği Anlaşması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
ma ilişkin Anlaşma. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hüküme 
hakkında. 
17 . 7 . 1967 tarihli Türkiye - Tunus arasındaki Ticaret Anlaşmasın 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti a 
Anlaşmasına Ek Protokol* 



— C/101 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
» 
» 

Kararname 
3> 

» 

Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
» 
•» 

Genelge 
Tebliğ 
Kararname 
Genelge 

» 
Kararname 
Genelge 
Kararname 
Tebüğ 
Genelge 

Tarihi 

5 , 8 3 1976 
7 . 8 , 1976 

16 a 8 8 1976 
16 , 8 2 1976 
17 . 8 , 1976 
18 v 8 K 1976 
21 « 8 s 1976 
23 . 8 s 1976 

24 e 8 s 1976 
27 3 8 a 1976 

27 a 8 , 1976 
27 R 8 s 1976 
27 ? 8 , 1976 

1 ı 9 H 1976 
1 * 9 g 1976 
7 >- 9 s 1576 

10 . 9 a 1976 
10 a 9 B 1976 
11 « 9 B 1976 
14 , 9 « 1976 
16 , 9 . 1976 
17 , 9 2 1976 
3 ? 10 s 1976 

Numarası 

__ 
7/12325 

_ 
— 
— 

7/12254 
7/11787 
7/12249 

7/11686 

7/11686 
7/11686 
7/11686 
7/11686 
7/11686 
7/12371 

— 
— 

7/12366 
— 

7/12338 
— 
— 

Ö Z E T t 

Vergi Usul Kanunu genel tebliği. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada'nın ihracatı Geliştirme Kurumu tar 
imzalanan «îkraz Anlaşması» hakkında. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği. Sıra No. : 132. 
Tahsilat genel tebliği. Sıra No. : 353. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ* 
Avrupa Konseyi iskân fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ikr 
Türkiye'de Birleşmiş Milletler kalkınma programı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
işbirliği Anlaşması. 
Türk Parası Kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ No. : 
İsviçre Gönüllüler Birliğinin, ülkemizde vuku bulacak tabi afet hallerinde yap 
lunabilmesi amacıyle İsviçre Hükümeti ile Hükümetimiz arasında imzalanan 
kında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ No. : 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğ Sıra No. 243. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliğ Sıra No. 244. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/8). 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No. 245. 
Akaryakıt fiyat farkının akaryakıt istila ar fonu hesabına alınmasına ait Karar. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/14). 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât. (76/26). 
Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında im 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme. (76/8). 
Zeytinyağı ihracatına vergi iadesi yapılmasına dair Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin tebliğ Sayı : 2 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (îzmir Enternasyonal Fuarı) (76/29), 



C/102 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
Genelge 
Tebliğ 

Genelge 
» 

Tebliğ 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

Tarihi 

6 . 10 . 1976 
8 . 10 . 1976 

13 . 10 . 1976 
15 . 10 . 1976 
15 . 10 . 1976 

23 . 10 . 1976 
27 . 10 . 1976 
28 . 10 . İ976 

Numarası 

7/12369 
7/12415 

172 

Ö Z E T t 

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Export İmport Bankası arasında imza 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma BanKası ile Türkiye Cumhuriyeti H 
laşması. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât: (76/30). 
4 ihracatta vergi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/16). 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/17). 
16 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ve 7/668 

1 . 11 . 1?76 7/12527 Hükümetimiz ile Avusturya Hükümeti arasında el sanatları ürünler 
lerinden girişinin sağlanması hakkında. 

2 . 11 . "976 7/12486 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti projesi. 
2 . 1 1 ı 1976 — Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (76/18). 

3 . 1 1 . 1976 7/12287 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında 
6 . 11 ,. 1976 7/12633 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Salmanlı köyü sınırlan içinde 

muş bortuzu maddenin işletme imtiyazının 45 yıl süre ile Şayakçı M 
rilmesi hakkında. 

9 *; 11 Î 1976 7/12558 Taşocaklan mevzuatı ve mahsus kanunlarında adları zikredilmemiş 
tonit, dolomit, olivin, pomzazeolit, alonut, anortosit nefelinsteyinit, 
vermikulit, lösit, krona (tabiîsoda), proflit, apatit, atapulit ve tuven 
kümleri uyarınca daha önce alınmış ve yürürlükte bulunan haklar 
hükümlerine tabi tutulması hakkında. 

» 10 , 11 1976 7/12626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti a 
mütedair Anlaşmaya Ek Protokolü tadil eden «Protokol» ün onayl 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— Ç/103 — 

Çeşidi Tarihi 

Genelge 
Kanun 
Genelge 

Kararname 
>x 
>X 

Genelge 
>x 

Tebliğ 

Kararname 
» 

Kararname 

Genelge 
Tebliğ 

Kararname 

19 . 11 . 1976 
20 . 11, . 1976 
21 . 11 . 1976 

22 
23 
24 

28 . 11 
29 . 11 

1 . 12 
7 . 12 

Numarası 

2026 

Ö Z E T İ 

11 . 1976 
11 . 1976 
11 . 1976 

24 . 11 . 1976 
24 . 11 . 1976 
27 . 11 . 1976 

1976 
1976 

Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/20) 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesininl nci fıkrasının değiştirilm 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (76/19) 

7/12618 Türk - Yugoslav Ekonomik İşbirliği Komisyonu ikinci toplantısı hakkında. 
7/12549 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında gara 
7/12429 Uyuşturucu madde kontrolü için Birleşmiş Milletler fonu hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (76/9) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/21) 

3 «Türkiye üzerinden Karayolu Transit Taşımaları ile Türkiye'den transit eşyan 
rürlüğe konulması hakkında. 

1976 7/12599 Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasındaki g 
1976 7/12572 

1 . 12 . 1976 7/12805 

20 . 5 . 1976 tarihli ve 7/12030 Sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak 
da imzalanmış bulunan Türkiye - Çekosiavakya Ekonomik Karma Komisyonu 
protokol ve eklerinin onaylanması hakkında. 
Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 000 000 000 (yedi milyar) liradan 
yar liraya çıkarılması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme. (76/9) 
İhracatta vergi iadesi kararına ilişkin geçici iade tebliği hakkında. 

8 . 12 . 1976 7/12616 Hükümetimizle Birlesimiş Milletler Kalkınma Programı arasında 27 . 2 . 1976 t 
ilişik «Karadeniz Teknik Üniversitesine yardım projesi»! nin onaylanması. E.K 

8 . 12 . 1976 7/12734 15 . 7 . 1972 tarih ve 7/4797 Sayılı Kararnameye ektir. 6224 Sayılı Kanun kapsa 
taş Türk Alman Turizm AŞ'nin Antalya'daki şehir otelinin yatırımını tamamlay 
sı olan sermayesinin yabancı ortaklar iştirak ettiriîmeksizin 17 250 000 TL. artı 
seltilmesi ve ekteki şartlar dahilinde 6224 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanma 

8 . 12 . 1976 7/12749 1976 yılı programının uygulanması koardinasyonu ve izlenmesine dair 30 . 11 
Kararnamenin eki Genel Teşvik Tablosunda yer alan Yatırım Kanunlarının y 
ilişik cetvelde gösterildiği şekilde düzeltilmesi hakkında. 



— C/104 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

8 . 12 . 1976 7/12760 

12 , 12 . 1976 — 

13 , 12 . 1976 7/1.2669 

20 . 4 . 1940 tarihli ve 2/13331 Sayılı Kararname gereğince 99 yıl sü 
ne verilen ve 15 . 7 , 1953 tarihli ve 4/1147 Sayılı Kararname ile B 
sonrada Balkaya Maden Kömürleri LMT ŞT ne devredilmiş buluna 
kaya mevkiindeki maden kömürünün işletme imtiyazının, TKİ Kur 
hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/22) 

Tebliğ 
24 

Genelge 
» 

Kararname 

Genelge 
Tebliğ 
Kararname 

* 

14 . 
1 4 , 
15 , 
17 . 

18 

21 . 
22 . 
28 

28 

, 12 . 
12 . 

, 12 . 
, 12 . 

. 12 

. 12 . 
12 . 

, 12 

. 12 

1976 
1976 
1976 

, 1976 

- 1976 

1976 
1976 

. 1976 

. 1976 

23 . 4 . 1974 tarihli Türkiye - Polonya Ticaret Anlaşması çerçeves 
Türkiye - Polonya Karma Komitesinin ikinci toplantısında, imzalanm 
ması hakkında. 

13 . 12 . 1976 7/12675 24 . 6 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhur 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında uzun vadeli Ekonomik, Sinai ve 
enerji, maden ve petrol alanlarında uygulama anlaşması» ile Ticari v 
ün onaylanması hakkında. 

174 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 Sayılı Karara ilişkin tebl 
— Orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılmasına dair karar ile ilgili teb 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/23) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/24) 

7/12718 Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ve Metex Ticaret Helsinki Finlandiy 
mali anlaşma hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (76/25) 
— İhracatta vergi iadesi kararına ilişkin tebliğ. Sıra No : 2 

7/12560 Turhan Bekişoğlu uhdesinde ve Afyon ili, Iscehisar bucağı civarında 
hasında mermer taşı tezahürünü, bu ruhsat sahasına münhasır olm 
alınması hakkında. 

7/12834 Balıkesir ilinin İvrindi ilçesine bağlı Küçükyenice köyü civarında ve 
Anonim Şirketi uhdesinde bulunan 169/5357 ruhsat sayılı taş ocağı s 
sahasına münhasır olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınma 



— C/105 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kararname 

Yönetmelik 
Genelge 

» 

Kararname 
Genelge 

Tebliğ 
Kararname 

Kararname 

Genelge 

Kararname 

28 . 12 . 1976 

28 . 12 . 1976 
28 . 12 . 1976 
29 , 12 . 1976 

31 . 12 . 1976 
31 . 12 . 1976 

2 . 1 . 1977 
4 . 1 . 1977 

9 . 1 . 1977 

11 . 1 . 1977 

13 . 1 . 1977 

Kararname 

» 
Tebliğ 

Genelge 
» 

14 

14 
15 . 

17 . 
17 . 

. 1 

. 1 
1 , 

1 
1 , 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

7/12839 Manisa İlinin Demirci ilçesine bağlı Yeniköy civarmdave Dr. Nejat Eczacıbaş 
sinde bulunan 7/73, 9/25 ruhsat sayılı tevhitli taş ocağı sahalarındaki, Feldspat 
rına münhasır olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 

— Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ait yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler (değerlendirme). (76/10) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler (değerlendirme) (76/11) 

7/12950 «İhracatta vergi iadesine dair ek karar» in yürürlüğe konulması hakkında. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler. (76/4) 

1977 Yılına Ait Mevzuat 

— 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun uygulanması ile ilgili tebliğ. 
7/12757 27 . 7 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükü 

huriyeti Hükümeti arasında Ticaret anlaşması» ve eklerinin onaylanması hakk 
7/12938 Genel ve Katma Bütçeli idarelerde 1, 2 ve 3 ncü derecelere giren Savunma 

Sivil Savunma uzmanı görevleri için belirtilen ek göstergelerin tespiti hakkınd 
— Dış ticaret işlerine ait sirküler. (77/1) 

7/12973 Muş ilinin Merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri hududu dahilin 
Barit Maden Limited Şirketi uhdesine verilen ve daha sonra 27 . 11 . 1973 ta 
me, ile Barit Maden TAŞ ne devredilen Barit Madeni İşletme imtiyazının, imt 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefleriyle birlikte Emaş E 
redilmesi hakkında. 

7/12745 Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hampetrol Bor 
ması hakkında. 

7/12990 Un ihracı hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
— Türkiye Petrolleri AO na Sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere teslim edil 

desinin dahilde alınan istihsal vergisinden istisna edilmesi hakkında tebliğ. 
— İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç ticaret: (1977/1) 
— İç ticaret işlerine ilişkin sirküler iç ticaret: (1977/2) 



— C/106 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Genelge 
Tebliğ 

Kararname 

» 

» 

Tarihi 

19 . 1 . 1977 

19 . 1 . 1977 
19 . 1 . 1977 

20 . 1 . 1977 

20 . 1 . 1977 

21 . 1 . 1977 

Numarası 

7/12820 

— 
7 

7/12967 

7/12937 

7/12951 

Kanun 

» 

Kararname 

Genelge 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 
Genelge 

» 

22 . 

22 , 

24 

26 . 
27 . 

27 . 
28 . 
28 . 
28 . 

ı. 
1 . 

. 1 

1 . 
1 

1 
1 . 
1 . 

. 1 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

2030 

2031 

7/12850 

7/12830 

133 
7/13093 

— 
— 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası a 
rındaki krediye dair ikraz anlaşması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/2J 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 Sayılı Karara ve özel d 
kındaki 7/5399 ve 7/10062 sayılı kararlara ilişkin tebliğ. 
Muş ilinin Merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri sınırla 
tarihli ve 7/7553 Sayılı Kararname ile Varit Maden TAŞ uhdesine de 
namesinin 9 ncu maddesinde ilişik şekilde yapılan değişikliğin kabu 
Gümrük giriş tarife cetvelinde (Kararnameye ekli listede) ki bir kısım 
kında. 
Azot Sanayii TAŞ Genel Müdürlüğüne ait Gemlik Amonyak tesisi pr 
manını teminen İngiliz Hükümetinden sağlanacak 4 milyon sterling 
İngiliz Hükümeti arasında imzalanan ilişik kredi anlaşması ek ve ta 
lüğe girmek üzere onaylanması hakkında. 
1131 Sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasını 
uygun bulunduğuna dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında Sosyal Güvenl 
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun. 
30 . 4 . 1976 tarihli ve 7/11790 Sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
reş'te imzalanmış bulunan ilişik «Türkiye - Romanya Ekonomik Ka 
düzenlenen protokol»ı ve eklerinin onaylanması hakkında, 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat. (77/22) 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasınd 
Cumhuriyeti Hükümetine 100 milyon Belçika Frangı tutarında mali 
ma hakkında. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği. 
İthalat rejimi kararı hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/1) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/2) 



— C/107 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Genelge 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

Sirküler 
Genelge 
Sirküler 
Yönetmelik 
Sirküler 

Kararname 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

06 

67 

68 

Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/3) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/4) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/5) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/6) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/7) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/8) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/9) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/1) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/2) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (77/1) 
Montaj Sanayii talimat sirküleri. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/8) eki. 
Montaj Sanayii talimat sirküleri, 
İthalat yönetmeliği hakkında. 
Montaj Sanayii talimat sirküleri. 

31 . 1 . 1977 

Genelge 
Yönetmelik 

» 

Yönetmelik 

Tebliğ 
Kararname 

2 
3 
3 

3 

3 
4 

2 
2 . 
2 

2 

2 
. 2 

1977 
1977 
1977 

1977 

1977 
. 1977 

— 
— 
— 

— 

5 
7/12979 

7/13098 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün «Makine parkı yenilem 
finansmanı için Eximbank (Ekxport - İmport Bank Of The Limited States) ten 
kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen banka arasında 23 . 11 . 1976 
nın imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması hakkında 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar. (77/2) 
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) Personel Yönetmeliğinde değişiklik 

Gümrük Yönetmeliğinin 386 ncı maddesinin IV ncü (B) tablosunun 5/2 nci fıkr 
ğiştirildiğine dair yönetmelik. 
İhracatta vergi iadesi kararının 6 ncı maddesine ilişkin tebliğ. 
17 Temmuz 1961 gün ve 324 Sayılı Kanunla onaylanan Hükümetimiz ile S.S.C 
yolu Nakliyat Sözleşmesi» gereğince Ankara'da yapılan Ulaştırma Bakanlıkları 
6 . 10 . 1976 tarihinde imzalanan protokolün imzalanması hakkında. 



— C/108 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
>x 

Genelge 
Tebliğ 
Genelge 

>x 

Kararname 
* 

Tebliğ 
Genelge 

>X 
Kararname 
Tebliğ 
Yönetmelik 

Tebliğ 
* 

Kararname 

Kanun 

Yönetmelik 
Genelge 

> 
» 
» 

4 
4 
5 
5 
8 

10 

11 
16 

17 
18 
19 
20 
22 
22 

23 
25 

26 

28 

28 
28 
28 
28 
28 

Tarihi 

•: 2 . 
. 2 . 
... 2 , 
... 2 . 
. 2 ;. 
. 2 . 

. 2 . 
. 2 

, 2 . 
. 2 . 
• 2 . 
, 2 . 
« 2 , 
. 2 . 

. 2 . 
, 2 . 

. 2 . 

. 2 . . 

. 2 . 
, 2 . 
. 2 . 
. 2 . 
. 2 . 

. 1977 
, 1977 
. 1977 
, 1977 
, 1977 
, 1977 

, 1977 
• 1977 

. 1977 
, 1977 
. 1977 
, 1977 
. 1977 
, 1977 

1977 
, 1977 

1977 

1977 

1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

Numarası 

248 
249 
— 

250 
— 
— 

7/12781 
7/12995 

— 
— 
— 

7/13085 
252 
— 

175 
5 

7/13080 

2034 

— 
— 
— 
— 
— 

Ö Z E T İ 

Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/3) 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/10) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/11) 

Birleşmiş Milletler uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılmasını önlem 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fiat - Allis Macchine Movimenlo 
anlaşma hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirjm tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/3) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalatı: (77/12) 
Avrupa Konseyi iskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikraz a 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir madd 
ne dair. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
ihracatta vergi iadesi kararına ilişkin geçici iade tebliği. 

TC Hükümeti ile S.S.C.B. Hükümeti arasında yürürlükte bulunan T 
kiye ile Sovyetler Birliği arasında elektrik enerjisi mübadelesini sağla 
Ankara'da imzalanan ilişik sözleşmenin, onaylanması hakkında. 
22 . 1 . 1962 tarihli bir sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarihli 1905 sayıl 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna ek geçici madde eklenmesinedair Kanun. 
ithalat Yönetmeliğinin 44 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
Dış ticaret işlerine ait sirküler. (77/4) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat (77/13) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/3) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama. (77/4) 



— C/105 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
w 

Sirküler 
» 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Tebliğ 
Sirküler 

» 
» 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Andlaşma 

Sirküler 
»1 

Tebliğ 
Sirküler 

»1 
» 
» 

Yönetmelik 

Sirküler 
V 

Kanun 
> 

Yönetmelik 

8 . 
10 . 
12 . 

• 12 . 
12 , 
14 . 
14 . 
15 . 
15 . 
15 . 
16 
16 . 
17 

17 
17 , 
18 
18 
18 
20 
20 
21 

22 
22 
24 
24 

24 

rarihi 

. 3 . 
• 3 . 
, 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 . 
. 3 , 
. 3 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 . 

. 3 , 

. 3 

. 3 
, 3 
. 3 
. 3 

. 3 

. 1977 
, 1977 

1977 
, 1977 
, 1977 
. 1977 
: 1977 
, 1977 
, 1977 
, 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

Numarası 

177 
4 

— 
— 

5 
— 

6 
— 
— 
— 

8 
— 

7/13218 

— 
— 

253 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

2082 
2085 

__ 

Ö Z E T î 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
(Dış ticaret işlerine dair sirküler) değerlendirme. (77/1) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracatı. (77/1) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeni maddeler ila 
ihracatta vergi iadesi kararının 6 neı maddesine ilişkin tebliğ. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/4) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/5) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/6) 
Özel dış krediler ve faiz eşlendirme fonu hakkındaki 7/5399 ve 7/10062 sayılı 
Orman köylüleri «kalkındırma fonu yönetmeliği. (7/13177 sayılı kararname eki) 
18 , 11 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan TC Hükümeti ile Hollanda Kra 
dam yaratıcı projelerin desdeklenmesine dair anlaşma. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/7) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/8) 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/14) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/15) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/9) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Dairesi sirküleri : (77/11 -11) 
Köy işleri Bakanlığında kurulan tanıtma ve eğitim fonuna yatırılacak paralar 
kında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/5) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat. (77/16) 
istanbul, Kayseri, Bursa kapalı çarşılarının onarımı ve iman hakkında Kanun. 
Küçük çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan bo 
sitle ödenmesine dair Kanun. 
Gümrük Yönetmeliğinin değişikliğine ilişkin yönetmelik^ 



— C/l 10 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Sirküler 
Tebliğ 
Sirküler 

» 
Tebliğ 

>x 
» 

Sirküler 

Kararname 

24 
24 
25 
26 
29 
4 
5 
5 
6 
7 

Tarihi 

. 3 . 1977 
, 3 . 1977 
. 3 . 1977 
. 3 . 1977 
. 3 . 1977 
. 4 . 1977 
. 4 . 1977 
. 4 . 1977 
. 4 . 1977 
. 4 . 1977 

Numarası 

17 
— 
11 
— 
— 

6 
7 
5 

— 
7/13244 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Andlaşma 

Sirküler 
» 

Yönetmelik 

Ö Z E T İ 

7 . 4 . 1977 
8 . 4 .1977 

11 . 4 . Î977 
12 . 4 . 1977 

12 . 4 . 1977 
12 . 4 . 1977 
14 . 4 . 1977 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ve 7/6683 s 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/17) 
Damga Vergisi Kanunu genel tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/18) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/10) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 

5 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/11) 
Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.10 pozisyonunda yer alan asitlerde 
rük yergisi oranını, yerli suni gübre fabrikalarının gübre üretimi için 
yi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile ithal edilmesi şartı ile bir yıl için 
7/11280 sayılı Kararnamenin 18 . 12 , 1976 tarihinde biten yürürlük 
tılması. 

— Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğleri. Sari No. : (328) Ç. 
.— Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 

7/13180 Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikraz 
7/13188 Türk - Alman Teknik işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek «Veter 

jesi konusunda Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hük 
mektup teatisi suretiyle akdedilen anlaşmanın imza tarihinden yürü 
da. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/19) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/20) 
— Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ait yönetmelik. 



— C/111 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 15 . 4 . 1977 

Tebliğ 
Sirküler 

» 
» 

Yönetmelik 

»; 
Sirküler 
Yönetmelik 

» 

Sirküler 
Sirküler 
Kararname 

Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 

15 
15 
19 , 
19 
20 

20 
21 , 
22 

22 

24 
24 
26 

26 
27 
28 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 
• 4 . 
. 4 . 

. 1977 

. 1977 
, 1977 
, 1977 
. 1977 
. 1977 
. 1977 
, 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

7/13247 Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ nin tesislerini tamamlamak amacıyl 
sından 230 milyon TL. sına çıkartılması ve İnternatinal Finance Corporation'ın 
10 oranına kadar katılmasına ve bu katılış nedeniyle 23 railyon TL. sına kadar 
hissesini ABD doları cinsinden nakden getirmesi ve yabancı ortak (I.F.C.) tara 
500 bin ABD doları karşılığı 120 milyon TL. sı nakdi ve diğer kuruluşlardan 
man markı karşılığı 69 906 080 TL. sı ile 1 564 950 İsviçre frangı karşılığı 9 9 
lere, ekteki şartlar dahilinde, 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının o 

254 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/12) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat: (77/2) 
— Dış ticaret işlerine dair Sirküler ihracat: (77/21) 
— İthalat Yönetmeliğine ek yönetmelik. 

— İthalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/24) 
— Gümrük Yönetmeliğinin 1556 ncı maddesine 15735 sayılı 15 . 10 . 1976 tarih 

yönetmelikte eklenen paragrafın değiştirildiğine dair yönetmelik. 
— 1 1 . 3 . 1977 tarih ve 15875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan «Türkiye Radyo 

Sözleşmesi^ nin 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/22) 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/23) 

7/13194 Türk - Alman Teknik İşbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek «Yem Denetlem 
TC Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasındaki anlaşmanın onaylanma 

— Tahsilat genel tebliği. Sari No. : 354. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/13) 

7/13349 Seçim Kurulları Başkanı ve üyeleri ile 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun 
görevlendirilecek ve çalıştırılacak memur ve hizmetlilere ve dışardan alınarak 
deliklerle ilgili 22 .. 5 . 1961 tarihli 5/1237 sayılı Kararnamenin eki cetvelin 26 
yılı Kararname ile değiştirilen birinci maddesinin ilişik cetvelde belirtildiği şeki 
çerli olmak üzere değiştirilmesi hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— C/112 — 

Çeşidi 

Andlaşma 

Sirküler 
» 

Andlaşma 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Yönetmelik 

Andlaşma 

29 

29 
29 
30 

2 

4 

4 
4 
4 
4 
4 

10 

Tarihi 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 
, 4 . 

. 5 . 

* 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
• 5 , 
. 5 . 

- 5 

. 1977 

1977 
, 1977 

1977 

1977 

. 1977 

1977 
1977 

, 1977 
. 1977 
, 1977 

. 1977 

Numarası 

7/12594 

— 
7/13184 

255 

7/13297 

8 
4 

— 
18 
— 

7/13187 

Ö Z E T î 

Tebliğ 
Sirküler 

* ' • • ' • - • ' ' • • • • 

» 
• . » 

» V !•>••:• : \ 

Sirküler 

13 
14 . 
14 , 
.1.4 . 

' :14 , 
16 . 
16 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
, 1977 
, 1977 

24 . 6 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan ilişik «Türki 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında, posta ve telekomünikasyo 
ilgili anlaşma» nın onaylanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/26) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/25) 
9 Haziran 1976 günü Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuri 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu nakliyatına m 
kında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 

657 sayılı Kanunun 195, 926 sayılı Kanunun 158 nci maddeleriyle k 
kındaki ilişik «Mahrumiyet yeri ödeneği uygulama esasları» nın yürü 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Öğretim üye ve yardımcılarının hizmet ödeneği yönetmeliği. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Yönetmelik, 

İskenderun Demir •= Çelik tesislerinin üretim kapasitesinin 2,2 milyon 
TC Hükümeti ile S.S.C.B. Hükümeti arasında imzalanan anlaşma 
kredinin miktar ve şartlan, tesisin tevsii için gerekli hadde mamuller 
navlun bedelleri karşılığında verilecek Türk ihraç mallarını tespit e 
sında 16 . 12 . 1976 tarihinde Moskova'da teati olunan ilişik mektup 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişik tebl 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/15) 

(77/16) 
(77/17) 
(77/18) 
(77/19) 

Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/28) 



— C/113 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Andlaşma 

Kararname 

Tebliğ 
» 

Sirküler 
Tebliğ 
Kararname 

18 

18 

20 
20 
20 
21 
23 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
. 5 

. 1977 

1977 

. 1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 

Numarası 

7/13202 

7/13364 

256 
3 

— • 

7 
7/13333 

Andlaşma 
Sirküler 

» 
Yönetmelik 
Tebliğ 

Sirküler 
Sirküler 

» 
Tebliğ 
Sirküler 
Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
Sirküler 
Kanun 

» 

o ,q 

25 
30 . 

3 
7 . 

13 . 
13 
19 
22 . 
24 . 
25 . 
27 . 
30 . 
2 . 
5 . 
5 . 

. 5 , 

. 5 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 
, 7 . 
. 7 . 
, 7 . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
, 1977 
, 1977 

1977 
. 1977 
. 1977 
, 1977 

1977 
1977 

, 1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

7/13331 
— 
— 
—• 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
— 

2089 
2090 

Ö Z E T İ 

Hükümetimiz ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 27 . 1 . 1976 ta 
nan ilişik «Ulaştırma işbirliği hakkında protokol»; ün onaylanması hakkında. 
Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı Kanunun ek geç 
rumlardan aylık alanlara, 1977 mali yılı içinde hangi görevler için ne miktard 
lük zammı, iş riski ile mali sorumluluk tazminatı verileceği hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Orman ürünlerine ihraç 2UCU KH zandırılmasına dair karara ilişkin. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (İhracat 77/3) 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin* 
Şişli Camii Şerifi Vakfına, Vakıf senedinin 3/b maddesi uyarınca Camii Şerifi 
lerin Devletçe verilen miktardan fazla ödeme yapılmaması ve ayrılan yedek 
sinden fazla olmaması şartıyîa vergi muafiyeti tanınması hakkında. 
Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki finansman mukav 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/20) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (İhracat: 77/4) 
Kara Yollan Genel Müdürlüğü İstnabul Boğaziçi Köprüsü İşletme Yönetmeliği 
Yürürlükte bulunan Yatırımları teşvik tedbirlerinin mevzuatını, faydalanma şar 
esas ve usûllerinin tespiti hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/27) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/29) 
Sanayi Dairesi sirküleri (SD-77/16-23) 
1615 sayılı Gümrük Kanununun (8/2-b) maddesinin değişikliği hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat: (77/5) 
İthalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında. 
İthal konusu malların akreditifli veya vesaik mukabili ödeme şekillerine ilişkin t 
Damga Vergisi Kanunu genel tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. (77/6) 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu. 
Tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında Kanun. 



— C/114 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 
Sirküler 
Kararname 

Tarihi 

5 . 7 . 1977 
8 . 7 . 1977 
9 . 7 . 1977 
9 . 7 . 1977 

13 . 7 . 1977 

Numarası 

257 
258 
— 
— 

7/13397 

13 . 7 . 1977 7/13398 

Sirküler 
>y 

» 
» 
» 

Kararname 

14 
14 
15 . 
20 
21 
26 

7 . 
7 . 
7 . 
7 . 
7 . 

. 7 

1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 7/13512 

Kararname 

Andlaşma 
Kararname 

» 

Tebliğ 

26 

28 
1 

3 

3 . 

, 7 

7 . 
. 8 

8 . 

8 . 

. 1977 

1977 
. 1977 

1977 

1977 

7/13574 

7/13569 
7/13615 

7/13609 

Ö Z E T İ 

Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/21) 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince sigortalıların kazançla 
lerin hesabına esas tutulan günlük kazançların üst sınırının 1 . 7 . 19 
radan 280 liraya yükseltilmesi hakkında. 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylıklarla, iş ka 
bağlanan gelirlerin artırılmasına dair ilişik kararın yürürlüğe konulm 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/30) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/31) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/14) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/22) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/32) 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 131 ve 132 nci maddeleri ve ihraca 
mü gereğince, geçici olarak ihraç edilen işlenmiş veya harmanlanmı 
24.02.20 Gümrük giriş tarife pozisyonlu sigaraların ithalinde gümrü 
lüğünce ithali şartıyla, bir yıl süre ile sıfıra indirilmesi hakkında. 

7 .,8 . 1977 tarihli ve 7/1117 sayılı Kararnameye ilişik «İhracatın te 
rara ek karar>x m yürürlüğe konulması hakkında. 
Hükümetimiz ile S.S.CB. Hükümeti arasında ticaret protokolü ve 
19 . 8 . 1976 tarihinde Denizli İlinde meydana gelen depremden zara 
larının ertelenmesi için Türkiye Halk Bankasının görevlendirilmesi ve 
den karşılanması hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hak 
Yabancı ülkelerde öğrenim, ihtisas ve doktora yapmakta olan öğrenc 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yollukların ilişik cetvelde gösteri 
cetvellere bağlı esasların uygulanması hakkında. 
Değişken kur sistemine tabi bulunan bazı dövizlerin Uluslararası Kam 
değişiklikleri dikkate alınarak yeniden tespit olunan Türk lirası alış 



— C/115 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Andlaşma 

Yönetmelik 
Sirküler 

» 
Andlaşma 

Tebliğ 
Andlaşma 

Andlaşma 

» 
Teblit 

Tarihi 

4 . 8 . 1977 

4 . 8 . 1977 
5 . 8 . 1977 
6 . 8 . 1977 
7 . 8 . 1977 

Numarası 

7/13568 

— 
— 
— 

7/13454 

Ö Z E T İ 

10 . 8 . 1977 7/13445 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası a 
tarihli garanti anlaşması. (Onikinci Sınai Kalkınma Bankası Projesi). 
ithalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/33) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ihracat: (77/6) 
Hasan Uğurlu Baraj ve Hidroelektrik Santralı Projesinin gerçekleştirilmesi am 
ya Hükümeti arasında 26 . 5 . 1971 tarihinde teati olunan mektuplarla sağlanan 
30 . 6 . 1981 tarihine kadar uzatılmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
meti ve Denizaşırı Ekonomik işbirliği Fonu (OECF) arasında 27 . 5 . 1977 ta 
tupların onaylanması hakkında. 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılmasını 
arasında, haşhaş ekim alanlarının havadan kontrolünü sağlamak amacıyla yapı 
da. 

10 . 8 . 1977 259 Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
1 1 . 8 . 1977 7/13536 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ar 

li ticaret anlaşması protokolün onaylanması. 
12 . 8 . 1977 7/13597 Japon ihracat - ithalat Bankasının Türkiye Elektrik Kurumunun Çayırhan, Kang 

ları Projesine dair dört ünite türbo - generatürün Japonya'dan ithali için adı ge 
hakkında. 

20 . 8 . 1977 7/13603 Kanada Export Develobment Corporation (EDC) nin Köy işleri ve Kooperatif 
dürlüğü ile ilişik kredi anlaşması. 

20 . 8 , 1977 7/13595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiat - Allis Machine Movimento Terra S.P 
22 . 8 . 1977 7/13603 Devlet Yatırım Bankasına finanse edeceği projeler için 70 milyon ABD dolarlı 

23 , 3 . 1977 tarihinde imzalanan ilişik garanti ve kredi anlaşmaları ve eklerinin 

23 . 8 . 1977 7/13591 isveç Götebor'gun, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlü 
hakkında. 

23 . 8 . 1977 7/13596 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fiat - Allis Macohine Movimento Terra S.P 
23 . 8 . 1977 3 ihracatta vergi iadesi kararına ilişkin tebliğ. 



— C/116 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 

Andlaşma 

24 . 8 . 1977 

Numarası 

2099 

Ö Z E T İ 

» j « 
Sirküler 

» 
Kararname 
Andlaşma 

» 
Yönetmelik 

» 
Kararname 

24 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 

29 . 
29 . 
29 . 

1 . 

. 8 . 
8 . 

, 8 . 
, 8 . 
. 8 

8 . 
. 8 , 

8 . 
. 9 . 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
, 1977 
. 1977 

1977 
. 1977 

1977 
, 1977 

2100 
— 
— 

7/13681 
7/13604 

7/13605 
— 
_ 

7/13633 

2 . 9 . 1977 7/13883 

» 
Tebliğ 

» 

» 
»i' 

Sirküler 

Kararname 

4 . 
5 . 

5 . 

5 . 
5 . 
5 . 

8 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 

. 1977 

. 1977 

1977 

1977 
, 1977 

1977 

• 1977 

7/13677 
— 

— 

260 
26 î 
— 

7/13918 

1 7 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra 
madde eklenmesine dair Kanun. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesinin bazı fıkra 
Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalat: (77/34) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/23) 
Gümrüğe terkedilen. veya terkedilmiş sayılan eşyanın tasfiyesine ilişk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ve dış 
ya Halk Cumhuriyetine ait bir Devlet teşebbüsü arasında mali anlaşm 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümetinin Ajanı Ban 
Gümrük Yönetmeliğinin 949 ncu maddesinde yapılan değişiklik hak 
Gümrük Yönetmeliğinin 100 ncü maddesinin son bendinin değiştirilm 
İzmir ilinin Bornova ilçesine bağlı Naldöken köyü civarında buluna 
işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Batı Anadolu Çimento Sanayii An 

Afşin - Elbistan Projesi Genel Müteahhitlik hizmetlerinin sağlanmas 
continental arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin finansmanı içi 
port Bank, Citibank N.Y. arasında imzalanan 36 milyon dolar tutarınd 
Türk ve İtalya Hükümetleri arasında ekonomik, endüstriyel ve Tekn 
N.V. Turkse ShelPin 1977 yılında V ve VI ncı bölgelerde petrol ara 
motorin, 225 ton benzin ile 30 ton gazyağının dahilde alınan istihsa 
İpraş İstanbul Petrol Rafinesi AŞ ne memleket dahilinde temin e 
matik kontrol sistemi ve tesisatı tesliminin dahilde alınan istihsal v 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/24) 

Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekl 
tarihle ve 7/7877 sayılı karar ekindeki 21 sayılı kararın bazı madde 
mesi hakkında. 



— C/117 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 

Kararname 
» 
» 

Kararname 

• » 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
» 
» 

Kanun 

» 
» 

» 

» 

Kararname 

8 

9 
9 
9 
9 

9 
9 

9 
9 , 
9 
9 
9 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

Tarihi 

. 9 . 

. 9 . 
, 9 
. 9 . 
. 9 

. 9 . 
. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 

1977 

1977 
. 1977 

1977 
. 1977 

1977 
. 1977 

1977 
1977 

, 1977 
1977 
1977 

1977 

1977 
1977 

1977 

1977 

. 1977 

Numarası 

5 

7/13914 
7/13915 
7/13916 
7/13919 

7/13920 
7/13921 

1 
2 
3 

21 

2104 

2105 
2106 

2107 

2108 

7/13667 

Ö Z E T î 

Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat değerleme ve destekleme fonu 
rara ilişkin. 
Akaryakıt fiyat istikrar fonunda değişiklik yapılması hakkında. 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle, kâğıt satış fiyatlarında değ 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle çimento satış fiyatlarında değ 
Maliyet unsurlarında vuku bulan artışlar sebebiyle Kömür satış fiyatlarında değ 
rar ve eki. 
Türkiye Elektrik Kurumu ceryan satış tarifesine dair karar ve eki. 
Boksitten Alimüna ve Alimünyum üreten tesisler ile Gübre Sanayii, Çimento 
Metallurjik ark ocakları ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik için uygulan 
ve ekinin yürürlüğe konulması hakkında. 
Gümrük Yönetmeliğinin 1190 ncı maddesi ile ilgili (23) No. lu zat eşyası listesin 
5 . 9 . 1977 tarih ve 7/12914 sayılı kararnameye ilişkin. 
5 . 9 . 1977 tarih ve 7/13914 sayılı kararnameye ilişkin. 
5 . 9 . 1977 tarih ve 7/13914 sayılı kararnameye ilişkin. 
1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca uygulanan (Çiment 
hakkındaki K/1164 sayılı karara ilişkin. 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü b 
ve 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair. 
Uluslararası Telekominikasyon sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu h 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği mensuplarının aylık ve ücretleri ile 
diğer giderleri hakkındaki 14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10 . 6 . 
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklenm 
11 . 7 . 1963 tarih ve 269 sayılı tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına i 
harp sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddes 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası hakkında. 
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfına vergi muafiyeti tanınması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 



— C/118 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tebliğ 
Kararname 

10 . 9 . 1977 
20 . 9 . 1977 7/13852 

Tebliğ 
Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 

» 

Genelge 

Tebliğ 

Kararname 

21 . 
21 . 
21 , 
22 . 
22 

22 , 

23 , 

24 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
, 9 . 
. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 

. 1977 

, 1977 

1977 

15 
— 
— 

7/13927 
7/13931 

16 

4 

7/13929 

Yönetmelik 
>x 

Sirküler 
Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 

Yönetmelik 
» 

26 
29 
30 
1 . 
1 . 
2 . 

2 . 
4 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
10 . 
10 . 
10 . 

1.0 . 
10 . 

, 1977 
, 1977 
. 1977 

1977 
. 1977 
. 1977 

. 1977 

. 1977 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
15 . 12 , 1956 tarih ve 6860 sayılı Kanunla onaylanan «TC Hüküm 
mandanı arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına 
Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şera 
sinin 1 nci fıkrası ile ekinin değiştirilmesi hakkında. 
20 . 6 . 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin. 
İhracatta vergi iadesi kararlara ilişkin geçici iade tebliği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme : (77/1) 
24 . 1 . 1977 tarihli ve 7/13093 sayılı Kararnameye ek kararname. İ 
Taksitli satışların düzenlenmesine dair Türk parası kıymetini korum 
rürlüğe konulması hakkında. 
BAĞ - KUR Kanununun geçici 5 nci maddesi hükmüne göre çıkar 
Güvenlik Bakanlığı genelgesi. 
31 . 12 . 1975 gün ve 7/11117 sayılı Kararnameye ek karara ilişkin. 
Mevduat munzam karşılıkları oranları ile bu karşılıklar müddetinde 
rinden uygulanacak cezai faiz oranlarının, hali hazır iç ve dış genel 
rumu gözönünde tutulmak suretiyle, yeniden tespiti hakkında. 

— Transit Ticareti Yönetmeliği. 
— İthalat Yönetmeliğinin 6,11 nci ve 20 nci maddesinde değişiklik ya 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar: (77/25) 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin teb 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme: (77/2) 

7/13938 Madde politikasının takibi ve fiyat istikran yönünden piyasanın dü 
statülerinde değişiklik yapılması hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe 

—- Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 
— Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Yönetmelik, 



— C/119 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 

Tarihi 

10 
10 

1977 
1977 

Numarası 

7/13947 
7/13948 

Ö Z E T İ 

Tebliğ 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
» 

Kararname 
Tebliğ 

Kararname 

6 . 
6 . 
9 , 
9 . 

10 . 
11 . 

13 . 
13 . 

13 

. 10 . 

. 10 . 

. 10 . 

. 10 . 
, 10 . 
, 10 . 

, 10 . 
10 . 

. 10 

, 1977 
1977 

. 1977 
, 1977 

1977 
. 1977 

1977 
1977 

. 1977 

18 
19 
— 

262 
— 
18 

7/13957 
6 

7/13772 

17 . 10 . 1977 

19 . 10 . 1977 

Tebliğ 
Yönetmelik 

Kararname 

19 
20 . 

22 . 

. 10 . 
10 . 

10 . 

. 1977 
1977 

1977 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek karar. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanu 
ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre zât ve aile ih 
bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ile yurt dışında çalışan işçi, serbest 
vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet ve makineleri ithalat 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ve 7/13948 sayılı kara 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek 7/13947 sayılı kara 
Gümrük Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim hakkında. 
Türkiye Elektrik Kurumu Elektrik Enerjisi satış tarifesi hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin bedelsiz itha 
hakkında. 

7/13957 Türk parası kıymetni koruma kararı hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fonu k 
rara ilişkin. 

7/13772 Tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasına ait usûller konusunda 
lanması hakkında. 

7/13771 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu ile M 
liyatına mütedair anlaşmanın onaylanması hakkında. 

7/13733 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında iktisadi, Sınai, Bilimsel v 
onaylanması hakkında. 

9 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
— Tarımsal ürünlerin ihracatının geliştirilmesi ve tarımsal yapının bu amaçla düz 

dair 7/3114 sayılı karara ilişjkin yönetmelik. 

7/13888 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hük 
Teknik işbirliğinin sürdürülmesine ilişkin anlaşmaya göre kurulmuş bulunan H 
Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonunun Moskova'da yapılan toplantı sonunda 
karma komisyonun statüsünün onaylanması hakkında. 



C/120 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

»' 

»' 

Kararname 

» 

>v 

24 

25 

28 

28 . 

28 

Tarihi 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

. 10 . 1977 

Numarası 

7/13766 

7/13884 

7/13985 

7/13986 

7/13987 

Sirküler 
Kararname 

Tebliğler 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hü 
masının onaylanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya'da yerleşik Jstituto Di Cr 
- ICIPU arasında imzalanmış bulunan ikraz anlaşmalarının onaylanm 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesince müştereken hazırlan 
nin yürürlüğe konulması hakkında. 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine gö 
ğü, dul ve yetim aylığı alanlara avans ödenmesine dair karar. 
Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortala 
lek hastalıkları sigortasından gelir alanlar ve 991 sayılı Kanuna gör 
alanlara 506 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden 1912 sayılı Kan 
ödenmesine ilişkin karar. 

28 . 10 . 1977 7/13976 Hükümetimizle, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 8 Şubat 19 
protokol ve eklerinin onaylanması hakkında. 

28 , 10 . 1977 7/13977 Afşin - Elbistan projesi «Taşıyıcı Bant Sistemi» nin sağlanması ama 
Genel Müdürlüğü ile Japon Mitsubishi Firması arasında akdedilmiş 
kümetimiz ile Japonya İhracat - İthalat Bankası arasında imzalanmı 
lanması hakkında. 

28 . 10 . 1977 — Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/27) 
1 . 1 1 . 1977 7/13892 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Danimarka H 

«Et Eğitim Merkezi» tesisine ilişkin proje anlaşması süresinin iki y 
nin onaylanması hakkında. 

5 . 11 . 1977 7/13934 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği aras 
diye anlaşmasına ek onsekizinci protokol. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karrara ilişkin teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. 
Vergi Usul Kanunu hakkında. 

5 . 
5 . 
5 . 
8 

. 11 

. 11 . 

. 11 

. 11 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

20 
21 
10 

134 



C/121 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Sirküler 
Tebliğ 
Yönetmelik 
Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

Tebliğ 

Sirküler 
» 

Kararname 

Yönetmelik 

9 

9 . 
9 . 

12 . 
12 . 
15 

15 . 

17 

.18 . 

18 , 
18 . 
19 

19 

Tarihi 

. 11 

11 . 

. ıı . 

. 11 . 
, 11 . 
. 11 

. 11 . 

. 11 

. 11 . 

. 1.1: . 

. 11 . 
. 11 

. 11 . 

. 1977 

1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 

, 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 
, 1977 
. 1977 

. 1977 

Numarası 

7/13817 

— 

— 
— 
— 

7/14277 

7/14278 
7/14004 

— 

— 
— 

7/14028 

Genelge 
Tebliğ 
Kararname 

19 . 
19 . 
21 

11 . 
11 . 

. 11, 

1977 
1977 

. 1977 

Ö Z E T İ 

7/14081 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 27 . 4 . 1977 t 
lü Zirai Kredi Personel Eğitimi Proje anlaşması» nın onaylanması hakkında. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdür 
Gümrük muafiyeti tebliği. 
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Yönetmelik. 
Türk parası, kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Union Bank Of Switzerland, Credit Suisse, 
Swiss Volksbank Bankalar Konsorsiyumu arasında Karakaya Barajı için imzala 
da. 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 1894 sayılı Kanunla değişik 140 ve 141 nci ma 
Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Bekdik Köyü sınırları içinde ve Ahm 
43/55 ruhsat sayılı taşocağı sahasının Maden Kanunu kapsamına alınması hakkın 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin. Seri: 1, N o . : 
liği. 
Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (77/28) 
Dış ticaret işlerine dair sirküler değerlendirme: (77/3) 
İzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı Tulum Köyü sınırlan içinde ve Maden Tetki 
sinde bulunan 1/10, 1/11, 1/12 ruhsat sayılı taşocağı hahalarının Maden Kanunu 
da. 
2 . 2 . 1973 günlü 14457 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük 
17 . 2 . 1973 günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ekinde (Ek: 20) yapı 
lik. 
DMT maddelerine dair muafiyetin kaldırılması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. Seri No. : 
Türkiye Cumhuriyeti ile S.S.C. Birliği Hükümeti arasında Ekonomik İşbirliği a 



— C/122 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
ı« 

» 

» 

Tebliğ 

Kararname 

28 

28 
28 

28 

30 

30 : 

1 

Tarihi 

. 11 j 1978 

, 11 . 1977 
. 11 * 1977 

. 11 • 7 1977 

. 11 i 1977 

. 11! , 1977 

. 12 . 1977 

Numarası 

7/14036 

7/14253 
7/14031 

7/14032 

7/14057 

— 

7/14292 

Sirküler 

Kararname 

1 , 12 . 1977 

2 . 12 1977 

2 . 12 , 1977 

2 . 12 . 1977 

7/14098 

7/14120, 

7/14058 

Ö z e t i 

İzmir ili, Tire ilçesi, Ayaklı Kırı köyü civarında ve Maden Tetki 
1/22 ruhsat sayılı taş ocağı sahasındaki mermer tezahürünün bu r 
Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair 4 No. lu Kararın yü 
Denizli ili, Sarıköy İlçesi Tırkaz köyü civarında ve Dikbayrak Ko 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki alçıtaşı tezahürünün, bu ruhsat sa 
Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Yeşilyurt köyü civarında ve Durmuş A 
sat sayılı taşocağı sahasındaki alçıtaşı tezahürünün, bu ruhsat sah 
Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Yeşilyurt köyü civarında ve Dikbayı 
20/46 - 47 ruhsat sayılı taşocağı sahalarındaki alçıtaşı tezahürünün, 
kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 

Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC)'nun, PTT Genel Müdü 
dahil malzemelerin satın alınması için verdiği kredi ile ilgili olarak H 
da 5 . 8 . 1977 tarihinde imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının, 
hakkında. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ihracat (77/7) 

Bursa ili, Karacabey ilçesi, Seyran köyü civarında ve Haşim Altınso 
taşocağı sahasındaki mermer tezahürünün, bu ruhsat sahasına mü 
kapsamına alınması hakkında. 
Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesi, Yunusemre köyü civarında ve Süley 
sayılı taşocağı sahasındaki mermertaşı tezahürünün, bu ruhsat sahası 
nunu kapsamına alınması hakkında. 
Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesine bağlı Böğürtlen köyü sınırları içind 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mozayiktaşı tezahürünün, bu ru 
Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 



Vergilerin, resimlenin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/123 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Sirküler 
Tebliğ 

Kararname 

Andlaşma 
;» 

Kararname 

Tebliğ 

:» 
Andlaşma 

Sirküler 

Kararname 

Yönetmelik 
Andlaşma 

2 . 12 . 1977 
3 . 12 . 1977 

3 , 12 . 1977 

3 . 12 . 1977 

5 . 12 . 1977 

6 . 12 , 1977 

7 . 1'2 , 1977 

8 . 12 . 1977 

10 . 12 . 1977 

10 . 12 . 1977 
13 . 12 . 1977 

13 . 12 . 1977 

14 . 12 . 1977 

15 . 12 . 1977 
16 . 12 1977 

17 . 12 . 1977 

— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : 77/29 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı ek 7/13947 sayılı Karara iliş 

ithalat tebliğine ek tebliğ. 
7/14301 Kahvenin ithal ve satışı hakkında. 

7/13874 Uluslararası hava taşımalarına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkında S 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fon 

Karara ilişkin 7 sayılı tebliğ. 
7/14095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ti 

nomik ve Teknik İşbirliği hakkında Anlaşmanın onaylanması hakkında. 
7/14225 Balıkesir ili, Erdek ilçesinin Çınarlı köyü sınırları içinde ve Çımaş Çınarlı Me 

nim Şirketi uhdesinde bulunan 421/5703 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki bl 
ruhsat sahasına münhasır olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması 

7/14117 Hükümetimizle Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti arasında 30 Mart 1977 
1977/1978 dönemi Ticaret Protokolü ve eklerinin onaylanması hakkında. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fon 
Karara ilişkin 8 sayılı tebliğ. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ. 
7/14155 11 Ocak 1977 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik Türkiye Cumhuriyeti ile 

Hükümeti arasında vadeli Ekonomi, Teknik, Sınai ve Bilimsel Anlaşmasının o 
— Dışticaret işlerine dair sirküler (77/18). 

7/14302 Aydın ilinin merkez ilçesine bağlı Balta köyü civarında bulunan 6/214 ruhsa 
letme imtiyazının, ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca, 40 (kırk) yıl süre ile 
uhdesine verilmesi hakkında. 

— Gümrük Yönetmeliğinin 248 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştiril 
7/14170 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti a 

Ekonomik Karma Komisyonunun Ankara'da akdettiği toplantıda imzalanan il 
7/14160 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında Ekonomik ve 

hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
1 dayanakları 

— C/124 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Yönetmelik 19 .; 12 . 1977 — Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 
Andlaşma 21 . 12 ;„ 1977 7/14290 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 

arası Yük ve Yolcu Taşımasına dair Anlaşma. 
Yönetmelik 21 < 12 . 1977 — 1615 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 349 

kında Yönetmelik. 
» 23 . [12 , 1977 — Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmasına ili 

Tebliğ 23 .: 12 „ 1977 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Ka r a r a ilişkin tebli 
» 23 . 12 . 1977 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 
;» 24 , 12 . 1977 — Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Ka r a r a ilişkin tebli 
» 27 . 12 «. 1977 — Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra ]Sf0. : 263. 

Sirküler 28 . 12 1977 — Dışticaret işlerine dair sirküler değerlendirme (77/4). 
Tebliğ 29 12 1977 — Özel ihracat fonu Tebliği. Sıra No. : 8. 

ı» 29 . r12 1977 — 7/14253 sayılı İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi esaslarına dair Ka 
No. : 1. 

Andlaşma 30 v 12 . 1977 7/14159 13 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumh 
arasında Ticaret Anlaşması» nın onaylanması hakkında. 

Tebliğ 30 . 12 4 1977 — Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı. 
Kanun 311 . 12 , 1977 2109 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 27 . 3 , 1969 tarihli, 11 

ğiştiren ve yürürlük süresini uzatan 26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayı 
sına dair Kanun. 

Andlaşma 31 . 12 . 1977 7/14379 Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC) nun PTT Genel Müdürlü 
hil malzemelerin satın alınması için verdiği Can> $ 144 400 000'lık kr 
manın bazı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla 29 . 9 . 1977 tarihin 
arasında imzalanmış bulunan ilişik tadil Anlaşmasının imzalandığı tar 

Tebliğ 3$ £ 12 : 1977 — Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ve Özel 
hakkındaki 7/5399 ve 7/10062 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. No. : 9. 

» 31 v 12 ,, 1977 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebl 
1978 Yılma Ait Mevzuat 

» 4 , îl . 1978 — Taksitli satışlar Tebliği. Sayı : 1. 



— C/125 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 

Kararname 

Andlaşma 

5 v 1 , 1978 

8 . 1 1978 

9 . 1 . 1978 

9 . 1 . 1978 

9 . 1 . 1978 

9 . 1 ,- 1978 

10 . 1 . 1978 

İT . 1 . 1978 

7/14438 Kâğıt satış fiyatlarında değişiklik yapılması hakkında çıkarılan 5 . 9 . 1977 ta 
değişiklik yapılması hakkında Karar. 

7/14386 Bolu ilinin Mudurnu ilçesine bağlı Tındıçak köyü sınırları içinde ve Ah Şen 
sat sayılı taşocağı sahasındaki mermer taşı tezahürünün, bu ruhsat sahasına m 
den Kanunu kapsamına alınması hakkında. 

7/14346 Bilecik ilinin merkez ilçesine bağlı Süleymaniye köyü sınırları içinde ve Türkiye 
uhdesinde bulunan 2/26 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki feldispat tezahürünü 
sır olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında. 

7/14383 Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar köyü civarında bulunan ve 7 , 2 
yılı Kararname ile Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited Şirketi uhdesine veri 
tiyazının, 6309 sayılı Maden Kanununun 75 nci maddesi gereğince işletme fa 
le, fesh edilmesi. 

7/14384 Bursa ilinin Karacabey ilçesine bağlı Hayırlar köyü sınırları içinde ve Haşim 
13/42 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer tezahürünün, bu ruhsat sahas 
tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması hakkında 

7/14385 14 . 3 . 1966 tarihli ve 6/6106 sayılı Kararname ile Kömürcüler Madencilik 
redilen, Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı Pakih ve Sütkans köyleri sınırlan 
me imtiyazının, imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulund 
kellefiyetleri ile birlikte Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğ 
rilmesi hakkında. 

7/14168 2 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da, Hükümetimizle Romanya Sosyalist Cumhuri 
cut uzun vadeli Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde 
onaylanması hakkında. 

7/J4166 Hükümetimiz ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında mevc 
vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının dördüncü madd 
koslovak Karma Ekonomik Komisyonu» nun 6 - 9 Şubat 1977 tarihleri aras 
lantısında imzalanan ilişik Protokolün onaylanması hakkında. 



C/126 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Andlaşma 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Sirküler 

Tebliğ 
» 
» 

Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Sirküler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

14 

15 

17 . 

17 

20 . 
21 . 
21 . 

25 . 
25 . 
25 . 
27 . 
28 
28 . 
28 . 
28 . 
28 . 
28 . 
28 . 
28 . 
28 . 
28 .. 
28 . 

. 1 

. 1 

. 1 . 

. 1 

T . 
1! . 
1 . 

1 . 
1 . 
1 
1 . 

. 1 
1 . 
1 . 
1! . 
1! . 
1! . 
1! . 
i! . 
i! . 
1! . 
.11 • 

, 1978 

. 1978 

, 1978 

. 1978 

1978 
1978 
1978 

1978 
1978 
1978 
1978 

. 1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

Numarası 

7/14387 

7/14162 

— 

7/14434 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

7/14574 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

Ö z e t i 

Çanakkale ilinin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyü sınırları için 
nim Şirketi uhdesinde bulunan 1/30, 1/47, 1/63, 1/64 ve 1/65 ruhsat 
nün, bu ruhsat sahalarına münhasır olmak kaydıyla Maden Kanun 
Türkiye - Pakistan Ekonomik ve Teknik îşbiıliği Ortak Komisyo 
onaylanması hakkında. 

Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destek 
rara ilişkin 9 sayılı Tebliğ. 
Afşin - Elbistan Termik Santralı ve Linyit Üretim Tesisleri Projesi 
ve teçhizata gümrük bağışıklığı öngören 20 . 5 . 1976 tarih ve 1/12 
bazı eşyanın kanuni gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılma 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Sıra No. : 135. 
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yeniden eski şekline d 
Dışticaret işlerine dair sirküler Anlaşmalar (78/3). 

Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No. : 264 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No. : 265 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No. : 266 
Gümrük yönetmeliğinin 1371 maddesinin değiştirildiğine dair Y 
İthalat Rejimi Kararı. 
İthalat Yönetmeliği. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/1) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/2) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/3) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/4) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/5) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/6) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/7) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/8) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/9) 



— C/127 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kararname 
Tebliğ 

» 
Kararname 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

28 . 1! . 1978 
28 , 1! . 1978 
28 . .1! . 1978 
28 . .11 , 1978 
28 , l! . 1978 
28 . I1 . 1978 
29 , 1 , 1978 
30 . 1 . 1978 
31 . 1 . 1978 
31 . 1 . 1978 

31 . 1 . 1978 

gelirlerin 

Numarası 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

7/14567 
267 
— 

7/14513 

7/14518 

» 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Sirküler 
Tebliğ 

» 

31 

31 . 
1 

3 

3 , 
4 . 
4 . 

. 1 

1 , 
. 2 

. 2 

•; 2 . 

« 2 . 
. 2 , 

, 1978 

1978 
. 1978 

. 1978 

1978 
1978 
1978 

7/14529 

7/14528 

7/14562 

Ö z e t i 

Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/10) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/11) 
Dışticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama : (78/1) 
Dışticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama : (78/2) 
Dışticaret işlerine dair sirküler teşvik ve uygulama : (78/3) 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/1) 
ithalde alınacak damga resmi oranının tespitine ilişik Kararın yürülüğe konulma 
Gider vergilerine ait ilk made indirim Tebliği. 
Asgari Ücret Kararı. 
istanbul ili Çatalca ilçesi, Yalıköy köyü sınırları içinde ve Türkiye Şişe ve Cam 
bulunan 1/24 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki silis kumu tezahürünün, bu ruh 
8 . 8 . 1977 tarihinde geçerli olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınma 
Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Çayköy ve Safalar köyleri sınırları içinde bu 
ve 6/101 sayılı Kararname ile Adasal Madencilik Limited Şirketi uhdesine v 
tilmesi imtiyazının, imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulu 
lefiyetleriyle birlikte Kuzey Anadolu Madencilik Limited Şirketine devredilmesi 
İzmir ilinin Tire ilçesine bağlı Ayaklıkırı köyü sınırları içinde ve Maden Tetkik 
de bulunan 2/91 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer tezahürünün, bu ruh 
kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Seri No : 13. 
istanbul ili Çatalca ilçesinin Hoşdere mevkiinde ve Ali Rıza Kaytaz uhdesin 
taşocağı sahasındaki kalker tezahürünün, bu ruhsat sahasına münhasır olmak k 
samına alınması hakkında. 
Bilecik ili Osmaneli ilçesi, Sarmaşık köyü civannda ve Doktor Nejat F. Ecz 
Anonim Şirketi uhdesinde bulunan 7/21 - 7/22 ve 7/23 ruhsat sayılı taşocağı sa 
ruhsat sahalarına münhasır olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Dışticaret işlerine dair sirküler : (78/1) 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No. : 2693 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Seri 



— C/İ 28 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Anlaşma 

Tebliğ 
» 
» 
» 
» 
» 

Sirküler 
» 

Andlaşma 

Sirküler 
» 

Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 

» 

Kararname 

Kararname 

6 . 2 1978 
8 . 2 . 1978 
12 . 2 . 1978 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

22 
25 
28 
2 
2 
6 . 3 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

18 . 2 . 1978 
18 . 2 . 1978 
21 , 2 . 1978 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

7 , 3 . 1978 

7 . 3 . 1978 

— 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği. 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 

7/14577 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
Anlaşma. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Ka ara ilişkin tevli 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Teb 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ve özel d 

kındaki 7/5399 ve 7/10062 sayılı kararlara ilişkin Tebliğ. No. : 9/1. 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 78/4 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar 78/5 

7/1444 Hükümetimizle, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İt 
yeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında mevcut Ulusl 
zalanan ilişik Tadil Anlaşması, protokol, tutanak, nota ve teati edile 

— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : 78/6 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : 78/8 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Te 

7/14776 Ekli «İhracatta vergi iadesine dair 6 numaralı Karar» in yürürlüğe k 
— 20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin Tebliğ. 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekle 

rara ilişkin 10 sayılı Tebliğ. 
7/14831 Maliyet unsurlarında meydana gelen artışlarla tedarik ve dağıtımındak 

ve yassı hadde mamulleri ile ilgili fiyatların bu Kararnamenin yayım 
listede belirtildiği şekilde saptanması, tedarik ve dağıtımda ekli tedbirle 
sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması. 

7/14832 İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve 
yılı Kararın değiştirilmesine ilişkin Karar» in yürürlüğe konulması. 



— C/129 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Sirküler 
» 
» 
» 

Tebliğ 

Kararname 

Tarihi 

7 , 3 . 1978 
8 . 3 . 1978 

10 . 3 . 1978 
14 . 3 . 1978 
15 . 3 . 1978 

16 . 3 . 1978 

Numarası 

— 
— 
— 
— 

7/14908 

Tebliğ 

Kararname 

Antlaşma 

Ö z e t i 

Dışticaret işlerine dair sirküler ihracat : (78/1) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler değerlendirme : (78/1) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/9) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/10) 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Seri 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin, tebligat evraklarının ilk 20 gramından 
her 20 gram veya kesrinden 200 kuruş ücret alınması; a) Tarifenin genel ve 
rinden yapılacak ödemeler için 1 . 3 . 1978 tarihinden,b) (a) fıkrasındaki dair 
ruluşlar için yayımı tarihinde yürürlüğe konulması hakkında. 

19 . 3 . 1978 — İhracatta Vergi İdadesi Kararına ilişkin geçici iade Tebliği. Sıra No. : 7 

23 . 3 ... 1978 7/14834 II nci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan Yaş Meyve ve Sebze İhracatını 
Bankası Kredi Anlaşması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının müsa 
vancılık Bakanlığınca ithali şartı ile ilişik listede özellikleri belirtilen yaprak 
mahsus olmak üzere, gümrük vergi oranlarının sıfıra indirilmesi. 

25 . 3 , 1978 7/14884 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile listede belirtilen devletler arasındaki Ticaret 
tarihli Çok Taraflı Ödeme İşlemleri için RCD Birliği Anlaşmasının; feshi ihb 
lerinin birer yıl uzatılması. 

25 . 3 . 1978 7/15114 İlişik «Arsa sayılacak parsellenmemiş arazi hakkında Karar» m yürürlüğe kon 

26 . 3 . 1978 7/14828 OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Belçika Hükümetinin H 
yon Belçika Franklık kredi ile ilgili olarak, 3 Kasım 1977 günü Ankara'da im 
ve eklerinin onaylanması. 

Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Sayı 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Sayı 
20 Haziran 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin 16 sayılı Tebliğe 
İthalat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik. 

Tebliğ 
» 
» 
» 
» 

Yönetmelik 

27 . 
27 . 
27 . 
27 . 
28 . 
29 . 

. 3 , 

. 3 , 
, 3 . 
• 3 

. 3 • 

, 3 . 

. 1978 

. 1978 

. 1978 
1978 
1978 

. 1978 

268 
270 
— 
— 
— 
— 



— C/130 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Sözleşme 

Tebliğ 
Sirküler 
Tebliğ 
Kararname 

Tarihi 

30 , 3 . 1978 

30 . 3 :i 1978 

311 . 3 , 1978 
31! . 3 . 1978 
11 , 4 . 1978 
2 . 4 . 1978 

Numarası 

7/15128 

7/14768 

—, 
— 
— 

7/15019 

Sirküler 
» 

Kararname 

» 

» 

Kararname 

» 

Tebliğ 
.» 

2 
2 . 
3 

3 

3 

3 

3 

4 . 
5 . 

4 . 
4 . 

, 4 . 

. 4 . 

. 4 

. 4 . 

. 4 

4 . 
. 4 . 

1978 
1978 

, 1978 

. 1978 

, 1978 

. 1978 

. 1978 

1978 
1978 

7/14814 

7/14990 

7/14835 

Ö z e t i 

7/14977 8 

7/15020 

28 . 10 . 1977 tarihli ve 7/14438 sayılı Kararnamenin eki Kararda 
rın yürürlüğe konulması. 
Gümrük İşbirliği Konseyinin Eşyanın Gümrük Kıymetine dair Sözl 
mesine ilişkin 8 Haziran 1977 tarihli Tavsiye Kararının onaylanması. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Te 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/12). 
Taksitli satışlar tebliği. Sayı: 2 
14 . 9 . 1976 tarih ve 7/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile o 
ait Dünya Bankası Kredi Antlaşması çerçevesinde, Ticaret Bakanlığ 
vancılık Bakanlığına bağlı üniteler tarafından ithali şartıyla ilişik liste 
kinelerinin gümrük vergisi oranlarının sıfıra (0) indirilmesi. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/13). 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/11) 
İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Haraççı köyü sınırları 
2/13 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki kil tezahürünün, bu ruhsat sah 
geçerli olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Zey köyü civarında ve Ekrem Seçkin 
taşocağı sahasındaki mermer taşı tezahürünün, bu sahaya münhasır 
kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin çeşitli pozisyonunda yer alan «poli 
elde edilen müstahsallardan pul halinde olanlar» m da 20 .1 .1971 t 
mına alınarak gürmük vergisi oranının % 15'c çıkarılması. 

8 . 1975 tarih ve 7/10348 sayılı Kararname ile, Gümrük Giriş 
yer alan «yalnız külçe halinde ham çinko» nun bağışıklığa indirilen g 
1% 25'e çıkarılması. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 25.01.22 pozisyonunda yer alan de 
rük vergisi oranının, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından ithal edilm 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Te 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Te 



— C/131 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

Tüzük 

Kararname 

Andlaşma 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

7 . 4 . 1978 

8 . 4 . 1978 

8 . 4 . 1978 

gelirlerin 

Numarası 

7/15079 

7/15133 

7/14771 

Kararname 

Andlaşma 

Tebliğ 
Kararname 

Andlaşma 
Kanun 

10 

12 

14 s 

16 

17 
22 . 

. 4 , 

. 4 . 

4 -e 

. 4 . 

. 4 . 
4 . 

. 1978 

. 1978 

1978 
. 1978 

, 1978 
1978 

7/15105 

7/14921 

_ 

7/15132 

7/15010 
2146 

Andlaşma 22 . 4 . 1978 7/14871 

Ö z e t i 

Esnaf ve sanatkârlara işletme ve tesis kredisi olarak verilmek üzere Türkiye H 
hakkında Tüzük. 
Türkiye Elektrik Kurumu elektrik enerjisi ortalama satış fiyatını tespit eden 
sayılı Bakanlar Kurulu kararına ilişik maddenin eklenmesi hakkında Kararın y 
Türk - Alman Teknik İşbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek «Çimento Araşt 
kurulması» projesi konusunda Hükümetimiz ile Federal Alman Hükümeti ar 
aktedilmiş olan ilişik Anlaşma (Düzenleme) nin, imza tarihinden itibaren yürü 
ması. 
Kütahya ili, Emet ilçesinin Saklar köyü sınırlan içinde ve ismail Demirel uhd 
sayılı taşocağı sahasındaki kaolen tezahürünün, bu ruhsat sahasına münhasır ol 
kapsamına alınması. 
13 . 10 . 1977 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti H 
yeti Hükümeti arasındaki 17 . 7 . 1967 tarihli Ticaret Anlaşmasının Ek Proto 
lanması. 
25 . 2 . 1978 tarih ve 7/14687 sayılı Kararnameye ilişkin Tebliğ. Faiz farkı 
Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Zey köyü sınırları içinde ve Ekrem Seçkin uhdes 
yılı taşocağı sahasındaki mermertaşı tezahüsünün', bu sahalarla sınırlı ve 20. 
mak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Hükümetlerarası Türk - Sovyet Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu ikinci to 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına katılm 
mesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde 
Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası ima 
tılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla deği 
28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Mill 
na katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci 
kında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyet 
1968'de Belgrad'da imzalanan, Uluslararası Karayolu Nakliyatına mütedair An 
kin Anlaşma. 



C/132 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 
> 

Andlaşma 

Tarihi 

24 . 4 . 1978 
24 . 4 . 1978 
24 . 4 , 1978 

25 , 4 , 1978 

Numarası 

7/15005 

Andlaşma 

Kararname 

Sirküler 

Ö z e t i 

Tebliğ 

Andlaşma 

» 

25 . 4 . 

26 . 4 . 

26 . 4 . 

1978 

, 1978 

, 1978 

27 , 4 . 1978 

28 . 4 . 1978 

30 . 4 . 1978 
2 . 5 . 1978 

2 . 5 . , 1978 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Teb 

Türk - F. Alman Teknik İşbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek 
bölgenin kırsal kalkınması» projesi konusunda Hükümetimiz ile 
mektup teatisi suretiyle aktedilmiş olan ilişik Anlaşma (Düzenleme) 
girmek üzere, onaylanması. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Ser 

7/15027 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasındaki 
Yardım Projesi Bütçesinin tadiline dair ilişik «Proje Tadilat Belgesi» 

7/15008 Batı Alman Dresdner Bankasının, Bayındırlık Bakanlığı Karayollar 
otoyolunun Gebze - Hereke arasında inşa edilecek Viyadük ve köp 
üzere verdiği DM. 5 000 000'lık kredi ile ilgili olarak, Hükümetimiz 
1977 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik Anlaşmanın imzalandığı tar 

7/15240 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Anlaşma. 

7/15168 Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC)'nun, Köyişleri Bakanlığ 
Ekipman Yenileme Projesine dahil 324 adet greyderin satın alınması 
ile ilgili olarak, Hükümetimiz ile adı geçen Kurum arasındaki ilişik 
22 . 6 . 1977 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi. 

7/15403 İthalat Rejimi Kararı. 
7/15247 TCDD İşletmesinin 440 sayılı Kanuna, günün koşullarına ve taşım 

uygulamaya koymaya karar verdiği taşıma ücretlerine ait tarife ile 
indirimli tarifelerden işletme mütevellit gelirinde meydana gelecek 
ması; 

— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/14) 

i 



Vergilerin, resimlenin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/133 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Andlaşma 

Yönetmelik 

Andlaşma 

Tebliğ 

Kararname 

Kararname 
Andlaşma 

Sirküler 

Kararname 

Andlaşma 

Tebliğ 

4 . 5 . 1978 

5 . 5 . 1978 
5 , 5 . 1978 

6,5. İ978 

7 . 5 . 1978 

8 . 

9 , 
9 , 

9 . 

12 

12 

12 . 

. 5 , 

•: 5 
, 5 . 

5 . 

•: 5 

. 5 

5 . 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

1978 

. 1978 

, 1978 

1978 

7/15229 

7/15462 
7/15197 

— 
7/15344 

7/14993 

7/15042 Türk - Federal Alman Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek 
talik Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi» projesi konusunda Hükümeti 
kümeti arasında, 12 . 9 1977 tarihli ve 7/14021 sayılı Kararname uyarınca 
tedilmiş olan ilişik Anlaşma (Düzenleme) nin imza tarihinden itibaren yürürl 
ması. 

7/15251 Türkiye Cumhuriyeti ile Bangue De Paris Et Des Pays Bas arasında yapılan kredi 
— İhracat Yönetmeliği. 

7/14872 Türk - Romen Ekonomik Karma Komisyonunun 21 - 25 Ekim 1977 tarihleri ara 
Dönem toplantısı sonunda imzalanan Protokol ve bunu tamamlayıcı ekini teşkil 
tesi 3 ncü toplantısı Protokolü ile Karma Komisyonu toplantısı sırasında teati 
lerinin onaylanması. 

— Değişken kur sistemine tabi bulunan aşağıda yazılı dövizlerin Uluslararası Kam 
gelen diğer değişiklikleri dikkate alınarak, yeniden tespit olunan Türk lirası alı 
Tebliğ. 
Kütahya ilinin Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyü sınırları içinde ve Bayram 
27/80 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer tezahürünün, bu ruhsat sahasın 
tarihinden geçerli olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkında Karar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC) tarafınd 
imzalanan ikraz Anlaşması. 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/15) 

7/15344 Halil Çetin uhdesinde ve Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Yeşilyurt köyü sınırları içi 
yılı taşocağı sahasındaki «alçıtaşı» tezahürünün, bu sahaya münhasır ve 15.11 . 
üzere Maden Kanunu kapsamına alınması. 
8 . 10 . 1976 tarihli ve 7/12702 sayılı Kararnameye ektir. Hükümetimizle Bi 
Programı arasında 18 . 11 . 1976 tarihinde imzalanan BMKP'nın 145 000 000 
mını öngören «Sondaj Konusunda Grup Eğitimi Projesi» ne dair ilişik Anlaşm 
Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğleri. Seri No. : 335 



— C/134 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Andlaşma 

Yönetmelik 
Andlaşma 

Genelge 

Tebliğ 
» 
•» 

Andlaşma 
Kararname 

Andlaşma 

Tebliğ 

Kararname 

» 

Andlaşma 
Kararname 

Tarihi 

13 

1'3 :. 
14 

14 . 

14 . 
14 , 
14 . 
15 
16 

16 

116 . 

17 

18 

18 
20 

. 5 , 

5 . 
. 5 .. 

5 . 

5 . 
5 . 
5 , 

. 5 . 
•: 5 

. 5 . 

5 . 

, 5 , 

• 5 .. 

, 5 . 
. 5 c 

. 1978 

1978 
. 1978 

1978 

1978 
1978 
1978 

, 1978 
; 1978 

, 1978 

1978 

. 1978 

, 1978 

. 1978 
, 1978 

Numarası 

7/15484 

— 
7/14886 

— 

— 
271 
272 

7/15152 
7/15412 

7/14991; 

— 

7/15330 

7/15395 

7/14952 
7/15280 

Ö z e t i 

7/15484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cem 
Anlaşması. 
Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik. 
Bazı devletlerle ülkemiz arasında yapılmış bulunan ekli listede adları 
dair ilişik Anlaşma ve eklerinin onaylanmaları. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.1.1 tarife pozisyonunda yer ala 
kında. 
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri No. : 11 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi, Pro 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.10 tarife pozisyonunda yer a 
kında. 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imz 
rinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Konusunda Eğitim» Anlaş 
7/7202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yurt içinde tüketilecek lik 
satış fiyatları hakkında. 

6224 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunmasına müsaade edi 
gün ve 7/10666 sayılı Kararnamenin eki ve şartların bazı maddel 
kında. 
Adıyaman ili sınırları içinde Fırat Nehri üzerindeki geçitlerde çalı 
cu, hayvan, taşıt araçları ve eşyadan 1978 yılında alınacak geçit üc 
onanması. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında i 
Bilecik ilinin Söğüt ilçesine bağlı Samrı köyü sınırları içinde ve Sü 
sesesi uhdesinde bulunan 1/16 ruhsat sayılı taşodağı sahasındaki kil 
sır ve 28 . 2 . 1978 tarihinden geçerli olmak kaydıyla Maden Ka 



— C/135 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Andlaşma 
Tebliğ 

Sirküler 
» 
» 

Sözleşme 

Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
Sirküler 
Tebliğ 
Kararname 

Andlaşma 

Tebliğ 

23 . 5 . 1978 

23 . 5 . 1978 

23 . 5 . 1978 

23 . 5 t 1978 
23 . 5 . 1978 

5 1978 
5 1978 
5 , 1978 
5 : 1978 

23 
25 
25 
25 
28 . 5 . 1978 

30 
30 
30 
30 
31 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

2 . 6 . 1978 

3 . 6 . 1978 

3 . 6 . 1978 

7/15292 Bilecik ilinin Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyü sınırları içinde ve Mehmet Bodur 
sat sayılı taşocağı sahasındaki kil tezahürünün, bu ruhsat sahasına münhası 
geçerli olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 

7/15335 6224 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunmasına müsaade edilen C. Conra 
vanik Kömürleri Sanayii A. Ş.'nin 26 . 1 . 1976 tarih ve 7/11319 saydı Kararn 
maddesinin değiştirilmesi. 

7/15332 Dolsan Dolgu Maddeleri Sanayii ve Ticaret A §. uhdesinde ve Eskişehir ili, m 
sınırları içinde bulunan 21/23 ve 24/61 ruhsat sayılı birleştirilmiş sahalardaki «ki 
sat sahalarına münhasır ve 8 . 3 . 1978 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Ma 
ması. 

7/15029 Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İkraz Anlaşması. 
— 20 . 6 . 1973 tarih ve 7/6577 sayılı Kararnameye ilişkin 16 sayılı Tebliğe ek T 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Seri : 
— Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/14) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/17) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (7S/18) 

7/14975 Turizm lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi 

273 
355 

7/15661 

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. 
Tahsilat Genel Tebliği. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/16). 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Seri 
Un ihracı hakkında Karar. 

7/15444 Svviss Bank Corporation'nun, Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğünün «M 
ve Dengeleme Projesi» ne dahil 201 adet kar mücadele makinesi satın alınması i 
lık kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen Kurum arasındaki ilişi 
17 . 11 . 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Seri : 



— C/136 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Sözleşme 

Kararname 
Andlaşma 

» 
Tebliğ 
Sirküler 

Andlaşma 

Tebliğ 

Andlaşma 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Andlaşma 
Kararname 

Tarihi 

4 . 6 h İ978 

6 . 6 1978 
6 . 6 . 1978 
6 . 6 , 1978 
7 . 6 . 1978 
7 . 6 . 1978 

8 . 6 . 1978 

10 . 6 . 1978 

14 . 6 . 1978 

14 . 6 . 1978 

15 . 6 , 1978 

15 . 6 , 1978 

16 . 6 . 1978 

16 . 6 . 1978 
16 . 6 . 1978 
17 . 6 . 1978 

Numarası Ö z e t i 

7/14838 25 . 8 . 1977 tarihli ve 2105 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
kasyon Sözleşmesi» nin onaylanması. 

7/15459 Singer Sanayii Ananim Şirketinin 6224 sayılı Kanun hükümlerind 
7/15390 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Creditanstalt Bankv 
7/15304 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında Ticari, Ekonomi 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin T 
— îçticaret işlerine ilişkin ek sirküler. îçticaret, 1978/8 

7/15450 Avrupa Yatırım Bankası Özel Bölüm Dalaman II Projesi; Türkiye 
arasında Finansman Mukavelesi. 

— Çimento satış fiyatı ve primleri hakkındaki 21 No. lu Tebliğin ba 
Tebliğ. 

7/15305 Türk - Federal Alman Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde gerç 
Yardım» konulu proje konusunda Anlaşma hakkında. 

— TC Merkez Bankasından : Özel sektöre mensup kuruluşlarca ihra 
şartlarını düzenleyen Tebliğin ikinci maddesinin değiştirilmesi. 

7/15667 Bilâl Çobanoğlu uhdesinde ve Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Şehit 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki «mermertaşı» tezahürünün, bu r 
tarihinden geçerli olmak kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınm 

— Aliağa Rafinerisinde üretilen çeşitli akaryakıt cinslerinin beynelm 
hakkında Tebliğ. 

7/15657 Beşpınar Mahallesi Kalkınma Kooperatifi uhdesinde ve Çankırı 
nırları içinde bulunan 10/20 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki ki 
na münhasır ve 16 . 3 . 1978 tarihinden geçerli olmak kaydıyla M 

7/15286 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
7/15762 İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair Karara ek Kararın 
7/15759 Taşkömürü, mikst, linyit, kok kömürü ve tozunun maliyet unsurla 

satış fiyatlarında değişiklik yapılması hakkında ilişik Kararın yürü 



— C/137 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Sirküler 

Andlaşma 

Tebliğ 

Sirküler 
Kararnaıme 

Sirküler 

Kararname 

Kanun 

Yönetmelik 

17 . 6 . 1978 

1*8 . 6 . 1978 

19 . 6 . 1978 
1 9 . 6 . 1978 

21 . 6 . 1978 

25 . 6 . 1978 

25 . 6 . 1978 
26 . 6 . 1978 

27 . 6 , 1978 
27 . 6 , 1978 

28 . 6 . 1978 

28 . 6 . 1978 

29 . 6 . 1978 

29 . 6 . 1978 

7/15813 Aydın ve Muğla illeri sınırları içindeki Bafa gölünde bulunan Hüseyin Avni Ö 
kızburnu dalyanın jtüm hukuki sonuçlarıyla ve aynı kimselere ait olup yerel 
alan taşınmazın dalyan tesislerini içeren kısmının ivedi kamulaştırılması. 

7/15760 Türkiye Elektrik Kurumu lebine yapılacak kamulaştırmalarda 6830 sayılı istimlâ 
sinin uygulanmasına dair Kararın yürürlüğe konulması. 

— Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/16) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/19) 

7/15517 Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Gıda ve Tarım Teşki 
yardım konusundaki Projenin iki yıl daha uzatılmasını öngören ve 1.12.1977 t 
je Tadil Anlaşmasının onaylanması. 

— Türkiye Petrolleri A. O.'na V nci bölgede yapılacak petrol çalışmalarında kula 
de benzin, motorin, gazyağı, fuel - oil ve nafta tesliminin dahilde alman isti 
mesi hakkında Tebliğ. 

— Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat (İzmir Enternasyonal Fuarı) : (78/20) 
7/15746 Afyon ilinin merkez ilçesine bağlı îscehisar bucağı sınırları içinde ve Sadettin U 

ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sınırlı 
nunu kapsamına alınması. 

— Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/17) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/18) 

7/15763 Antalya S. A.'nun yerli ortaklarla birlikte ülkemizde kuracakları şirkete yaban 
174 milyon TL. lık sermayeye ve temin edilecek 165 milyon TL. lık dış krediy 
lerinin uygulanmasının onanması. 

7/15779 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün 1978 yılı sula 
kım, yıllık yatırım ücret tarifelerinin onanması. 

2156 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 
sının değiştirilmesine dair Kanun. 

— 1615 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Yönetmeliğin ithal edilecek ambalaj ma 
No. lu ekinin değiştirilmesi. 



— C/138 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
» 

Sirküler 
>> 
» 

Kararname 

Yönetmelik 

» 

Andlaşma 
» 

Kararname 
t» 

Tebliğ 
» 
» 
» 

Kanun 

» 

Sirküler 
» 

Kanun 

Tarihi 

2 , 
2 . 
2 . 
2 s 
2 . 
3 

3 , 

3 . 

4 
5 

6 
6 

6 . 
6 . 
6 . 
6 . 
7 . 

7 . 

7 . 
7 . 
9 . 

• 7 . 

, 7 . 
7 â 

ı 7 > 
, 7 . 
, 7 . 

. 7 , 

7 ... 

... 7 . 

. 7 . 

,: 7 i 
. 7 . 

7 . 
• 7 ,• 

• 7 , 

* 7 s 

•. 7 :. 

, 7 . 

7 , 
7 . 

, 7 . 

İ 978 
1978 
1978 
1978 
1978 

. 1978 

1978 

1978 

, İ978 
. 1978 

, İ978 
. 1978 

1978 
1978 
1978 
İ1978 
1978 

1978 

1978 
1978 
1978 

Numarası 

— 
274 
— 
— 
— 

7/15665 

— 

_ 

7/15663 
7/14951' 

7/15851 
7/15795 

— 
— 
— 

2164 

2166 

_ 

— 
2162 

Ö z e t i 

İthalât Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/21) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/22) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/23) 
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfına vergi muafiyeti tanınması kon 
7/13667 sayılı Kararnamenin 15 . 8 . 1977 tarihinden geçerli olm 
Gümrük Yönetmeliğinin 14451 sayılı, 17 Şubat 1973 günlü Müke 
(Ek : 13) yapılan ilaveye dair Yönetmelik. 
Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 
deler eklenmesi ve bazı maddelerin çıkarılmasına dair Yönetmelik. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Program Proje Dokümanı. 

İhracatta vergi iadesine dair 8 numaralı Kararın yürürlüğe konulm 
7/15795 Afyon ilinin merkez ilçesine bağlı tscehisar bucağı sınırları içinde 

rinde bulunan 13/18 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer bel 
koşuluyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin T 

2164 Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan Kalkınma için Bölg 
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti ar 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Ka 

Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/25) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/26) 

Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair Kanun. 



— C/139 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 

Tebliğ 
> 

Kanun 

Andlaşma 

Tarihi 

9 . 7 . 1978 

9 . 7 . 1978 
9 . 7 . 1978 

11 . 7 . 1978 

14 . 7 . 1978 

Numarası 

— 

275 
276 

2167 

7/15570 

Sirküler 
» 

Genelge 
Tebliğ 

» 
Sirküler 

> 
Andlaşma 

Tebliğ 
Andlaşma 

Yönetmelik 
Tebliğ 

14 . 
16 . 
18 . 
20 . 

20 . 
20 . 
20 . 
21 

22 . 
24 

25 . 
25 . 

, 7 . 
. 7 . 
. 7 . 
• 7 . 

. 7 . 
7 . 

, 7 . 
. 7 

7 . 
. 7 ; 

. 7 . 

. 7 . 

1978 
1978 
1978 
1978 

1978 
1978 

, 1978 
. 1978 

1978 
i <1978 

, 1978 
1978 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

7/15828 

277 
7/15724 

— 
— 

Ö z e t i 

1 . 7 . 1978 gününden geçerli olmak üzere TEK Kurumu ve TEK Kurumun 
Belediye Elektrik İşletmeleri Elektrik Enerjisi satış tarifelerine yakıt fiyat far 
nelge. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. Sıra No. : 275 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. Sıra No. : 276 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilm 
geçici maddeler eklenmesine dair Kanun. 
Societe General Bankasının DSt Genel Müdürlüğünün Ankara, İstanbul, İzmir 
dahil beton boru kalıplarının satın alınması için verdiği FF. 6 024 700lık kredi 
ile adı geçen Banka arasındaki ilişik Anlaşmanın imzalandığı 14 . 12 . 1977 
girmesi. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/28) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ihracat : (78/24) 
Ortak Pazar üyesi ülkelerce Türkiye için düzenlenen Dolaşım Belgeleri hakkın 
Türkiye üzerinden karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den transit eşyanın 
konulması hakkında Tebliğ. No.: IV 
İhracatta vergi iadesi kararına ilişkin Tebliğ. No : 4 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/29) 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/31) 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan ilişi 
üşürme Merkezi» konulu Proje Tadil Anlaşmasının onaylanması. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. 
Türk - Federal Alman Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde gerçekleştirilec 
Merkezi» projesi Anlaşması hakkında. 
2147 sayılı Yasanın uygulama esasları hakkında Yönetmelik. 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 8/2 nci maddesinin uygulanması hakkında Tebl 



— C/140 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 

Tebliğ 

Sirküler 

Kararname 

Andlaşma 

Sirküler 
» 

Kararname 

26 . 7 K 1978 

27 s 7 , 1978 

28 . 7 , 1978 

29 , 7 , 1978 

31 . 7 , 1978 

1 . 8 , 1978 

4 . 
5 . 

. 1978 

. 1978 

9 . 8 . !1978 

10 . 8 . 1978 

10 . 8 . 1978 

7/15863 Segman Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin Japon - Riken Piston Ring 
Firmaları ile birlikte segman, silindir gömleği, piston, hava soğutm 
etmek üzere yapacakları yatırıma yabancı ortağın yatıracağı serm 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında uyulacak esaslar. 

— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ve 7/139 
bedelsiz ithalat Tebliğine ek Tebliğ. 

— Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/27) 

7/15904 Doğu illerinin ısınma gereksiniminin karşılanması için kömür satış 
nim Şirketinden satın alınacak olan Şırnak asfaltitlerinin Ocakbaş 
kındaki ilişik Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname. 

7/15992 Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin 24.02.20 pozisyonunda yer alan 
harmanlanmış tütünlerle yurt dışında imal ettirilen sigaraların güm 
daki 8 . 7 . 1977 tarihli 7/13512 sayılı Kararnamedeki sürenin bir y 

7/15804 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği a 
Tediye Anlaşmasına ek ondokuzuncu Protokol ile buna ilişkin mekt 
yürürlüğe girmek üzere, onaylanması. 

— Dışticaret işlerine dair sirküler değerlendirme : (78/3) 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/212) 

7/16062 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 
dan aylık alanlara, 1978 yılı içinde hangi görevler için ne miktarda 
zammı ile mali sorumluluk tazminatı verileceğini belirleyen ilişik K 
ması. 

7/15883 Gateks - Gaziantep Tekstil Sanayii ve Ticaret A. Ş.'nin sağlamış old 
lerinin uygulanmasına ilişkin 18 . 4 . 1972 tarihli 7/4337 sayılı Ka 
nin değiştirilmesi. 

7/15918 İçel ilinin merkez ilçesine bağlı Çavuşlu köyü civarında ve Soda San 
sayılı taşocağı sahasındaki kalker belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sı 
samına alınması. 



— C/141 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 

Tebliğ 

Sirküler 

Kararname 

11 . 8 . 1978 

11 . 8 . 1978 

19 

21 

1978 

1978 

Sirküler 
» 

Andlaşma 
Tebliğ 

Kararname 

Sirküler 
» 

Kararname 

11 . 
11 . 
12 
13 . 

15 

16 . 
16 . 
17 

8 . 
8 . 

. 8 
8 . 

. 8 

8 . 
8 . 

. 8 

1978 
, 1978 
. 1978 
, 1978 

. 1978 

1978 
1978 

. 1978 

— 
— 

7/15830 
— 

7/15894 

— 
— 

7/15978 

7/15919 İçel ili, merkez ilçesine bağlı Düdüveren köyü civarında ve Soda Sanayii A. 
sat sayılı taşocağı sahasındaki kalker belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sınırlı o 
kapsamına alınması. 

7/15920 içel ilinin merkez ilçesine bağlı Çavuşlu köyü civarında ve Soda Sanayii A. Ş. üzer 
sat sayılı taşocağı sahasındaki kalker belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sınırlı 
nunu kapsamına alınması. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/30) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/34) 
Türk - Bulgar Nakliyat Komisyonu III ncü toplantısı Tutanağının onaylanmas 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TUGM - 78/2- 32 sayılı Tebliği. 

29 . 11 . 1977 tarihli ve 7/14299 sayılı Kararname ile İktisadi Devlet Teşek 
1978 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programını finanse etmek amacı 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/33) 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/37) 
İçel ilinin merkez ilçesine bağlı Çavak köyü civarında Soda Sanayii A. Ş. üze 
yılı taşocağı sahasındaki kalker belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sınırlı olma 
kapsamına alınması. 

19 . 8 . 1978 7/15917 îçel ilinin merkez ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü civarında ve Soda Sanayi 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki kalker belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sınırlı 
nunu kapsamına alınması. 

19 . 8 . 1978 — Değişken kur sistemine tabi bulunan dövizlerin Uluslararası kambiyo piyasalar 
ğişiklikleri hakkında Tebliğ. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/36) 

21 . 8 . 1978 

7/16118 Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi sınırları içinde ve Lütfi Gökmen oğlu üzerinde bulu 
sahasındaki kil (bentonit) belirtisinin, bu ruhsat sahasıyla sınırlı ve 15.6 . 1 
kaydıyla Maden Kanunu kapsamına alınması. 

7/16121 6224 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan BMC Sanayi ve Ticaret A. Ş. 



— C/142 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Andlaşma 

» 

Kararname 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 

Andlaşma 

Yönetmelik 

» 

Kararname 

Andlaşma 

Yönetmelik 

Andlaşma 

Tarihi 

22 

22 

24 , 

24 . 
24 . 
24 . 
25 

25 

25 

25 . 

26 

28 

28 . 

29 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

8 . 
8 , 
8 .. 

, 8 . 

. 8 . 

• 8 , 

« . 

• 8 . 

. 8 . 

8 . 

. 8 . 

i 

1978 

i 1978 

1978 

1978 
1978 
1978 

. 1978 

1978 

1978 

1978 

, 1978 

1978 

1978 

. 1978 

Numarası 

7/16157 

7/16158 

7/16145 

— 
— 

7/16171 

7/16152 

7/16071 

— 

7/16148 

7/15858 

— 

7/16120 

Ö z e t i 

Kararname 31 . 8 . 1978 7/16288 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Anlaşma ve eki mektupların onaylanması. 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Avusturya Cumhuriyeti 
nomik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması. 
Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 12 ve 13 ncü mad 
ler için ne miktar iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammının 
ekinin yürürlüğe konulması. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Döner Sermaye İşletmeleri Yön 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin T 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/38) 
Gümrüklerdeki bazı eşyaların tasfiyesine ilişkin Kararın yürürlüğ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Anlaşma. 
Hac amacı ile Suudi Arabistan'a gidecek olanların seyahatlerine il 
dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulması. 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 nci maddesine göre geçici olar 
dair Yönetmelik. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin aşağıda gösterilen tarife pozisyonl 
yal Yardım Bakanlığının izni ile ithalinde gümrük vergi oranlarının 
Türk - Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 3 n 
ması. 
2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 

Societe General Bankasının DSİ Genel Müdürlüğünün Ankara, İsta 
dahil beton boru kalıplarının peşin ödemelerinin finanse edilmesi iç 
olarak Hükümetimiz ile adı geçen Banka arasında imzalanan ilişik 
rihinden itibaren yürürlüğe girmesi. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejisinin kabulü. 



— C/143 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 1 . 9 . 1978 

2 . 9 . 1978 

Numarası 

7/16197 

7/16052 

Ö z e t i 

Sirküler 
» 
» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

2 . 
2 . 
2 . 

7 f 

9 , 

9 

9 

12 

12 
12 

14 

9 . 
9 i 
9 •* 

< 9 . 

. 9 . 

. 9 , 

. 9 

. 9 

. 9 , 

. 9 

. 9 

1978 
1978 
1978 

, 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

, 1978 
, 1978 

.1978 

— 
— 
— 

7/16251! 

7/16235 

7/16234 

7/16117 

7/16236 

7/16327 
7/16326 

7/16059 

Bilecik ili Söğüt ilçesi İnhisar köyü sınırları içinde ve Sümerbank Bozüyük Se 
rinde bulunan 1/39 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki kil belirtisinin bu ruhsa 
tarihinden geçerli olmak üzere Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Karakaya B 
rol ve mühendislik hizmetlerinin dış finansman ihtiyacını karşılamak amac 
Suisse arasında imzalanan ilişik İkraz Anlaşmalarının 8 . 6 . 1978 tarihinden 
hakkında. 
Dışticaret işlerine dair sirküler değerlendirme : (78/4) 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/41) 
Dışticaret işlerine dair sirküler ithalat : (78/39) 

Petrol ameliyesi için lüzumlu görülecek ithaline müsaade edilecek furfurolun 
resimlerine tabi tutulması. 
Balıkesir ili Gönen ilçesi Cambaz köyü dolaylarında ve Dr. Nejat F. Eczacı 
üzerinde bulunan 112/5075 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki kaolin belirtisini 
15 . 12 . 1975 tarihinden geçerli olmak üzere Maden Kanunu kapsamına alın 
Bilecik ili Söğüt ilçesi İnhisar bucağı Güre Deresi yöresinde ve Hüseyin Sarı 
taşocağı sahasındaki kil belirtisinin bu ruhsat sahasıyla sınırlı olmak üzere M 
ması. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Sosyalist Cumhuriyeti başbakanlarının eko 
liği konularında görüş birliği ile Protokolün onaylanması. 

Hatay ili İskenderun ilçesi Akarca köyü sınırları içinde ve İskenderun 3 ncü D 
sese Müdürlüğü üzerinde bulunan 15/41 ve 15/42 ruhsat sayılı taşocağı sahal 
ruhsat sahalarıyla sınırlı olmak üzere Maden Kanunu kapsamına alınması. 
Akaryakıt perakende azami litre satış fiyatının saptanması. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımımn düzenlenmesi ile akaryakı 
işleyiş biçimine ait Karar. 
Türk - Macar Ekonomik İşbirliği Karma Komitesi arasında imzalanan ilişik 
kında. 



— C/144 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

» 
» 

Tarihi 

14 . 9 . 1978 
16 , 9 -3 1978 

16 . 9 . 1978 
18 .. 9 . 1978 

Numarası 

— 
7/16207 

7/16163 
7/16209 

> 

» 

» 

> 

» 
Sirküler 
Kararname 

» 

» 

» 

18 

19 

21 

21 

22 
22 . 
25 

27 

28 

28 

. 9 . 1978 

. 9 . 1978 

. 9 . 1978 

. 9 s 1978 

. 9 . 1978 
9 . 1978 

. 9 . 1978 

. 9 a 1978 

. 9 . 1978 

. 9 .1978 

7/16049 

7/16143 

7/16208 

7/14889 

7/16382 
— 

7/16221 

7/16153 

7/16223 

7/16277 

Ö z e t i 

Faiz farkı iadesi. Sıra No. : II 
Balıkesir ilinin Susurluk ilçesine bağlı Yıldız köyü sınırları içinde v 
sayılı taşocağı sahasındaki alçıtaşı belirtisinin bu ruhsat sahasıyla 
kapsamına alınması. 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Banco Exterior de Espan 
Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, Sarmaşık köyü sınırları içinde ve Dr. Ne 
üzerinde bulunan 7/21, 7/22 ve 7/23 ruhsat sayılı taşocağı sahalar 
larıyla sınırlı ve 18 . 10 . 1976 tarihinden geçerli olmak koşuluyla M 
kında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti a 
visleri Anlaşması. 
TC Merkez Bankası ile İran Yatırım, İktisadi ve Teknik Yatırım Teşk 
Tahran'da Hükümetimiz adına imzalanmış bulunan ilişik «Mali A 
Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırları içinde 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermertaşı belirtisinin, bu ruhsat 
den geçerli olmak koşuluyla Maden Kanunu kapsamına alınması hakk 
Hükümetimiz ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu arasında 
lunan ilişik «Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Anlaş 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Kredi Anlaşm 
Dışticaret işlerine dair sirküler değerlendirme : (78/5) 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hüküme 
lojik İşbirliği Anlaşması. 
Hükümetimiz ile Norveç Hükümeti arasında imzalanan Ticari, Ekono 
çerçevesinde imzalanan ilişik Protokolün onaylanması hakkında. 
Bolu ili, Akçakoca ilçesi sınırları içinde ve Ereğli Demir - Çelik Fa 
ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki kalker (kireçtaşı) belirtisinin, bu 
tarihinden geçerli olmak üzere Maden Kanunu kapsamına alınması 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara 
lecekte de geliştirilmesi hakkında Protokolün onaylanması. 



— C/145 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kanun 

» 
» 

Sirküler 
» 

JCatarname 

» 

> 

•> 

» 

TefeKğ 
» 

Kararname 

Kararname 

Tefcİiğ 
» 

•Kanun. 

resimlerin ve başka 
dayanaktan 

Tarihi 

28 . 9 . 
29 . 9 , 
29 . 9 . 
29 . 9 . 

29 . 9 . 
29 . 9 . 

30 . 9 

1 . 10 

2 . 10 

3 . 10 . 

4 . 10 . 

4 , 10 . 
6 . 10 . 

9 . 10 

9 . 10 . 

12.. 10 . 
13 . 10 . 
14 . 10 . 

1978 
. 1978 

1978 
1978 

1978 
1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

, 1978 

1978 
1978 

. 1978 

1978 

1978 
1978 
1978 

gelirlerin 

Numarası 

2169 
2170 
2171 

• 

— 

7/161&7 

7/16295 

7/16188 

7/16223 

7/16205 

— 

7/16479 

7/16329 

• . _ _ 

— 
2172 

Ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. No : 1 
Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesinin onaylanmasın 
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkınd 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve s 
alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki Kanunu. 
Dışticaret işlerine dair sirküler ihracat : (78/40) 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/42) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti aras 
birliği Anlaşması. 
Afşin - Elbistan Termik Santralı ve Linyit Üretim Tesisleri Projesi yatırımı i 
ve teçhizata, Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurum 
gümrük bağışıklığı uygulanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Demokrata Cumhuriyeti Hükümet 
Sınai ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
liyatına ilişkin Anlaşma. 
Hükümetimiz ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
lanması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. No.: 
Gider vergilerine ait ük madde indirim Tebliği. 

Bakır konsantresinin % 5 olan gümrük vergisi oranının, Sanayi ve Teknolo 
niz Bakır İşletmeleri tarafından ithali koşulu ile 1978 yılı Program dönemi i 
Türkiye - Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonum ikinci 
Protokolün onaylanması. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. U/l 
Emlak Alım Vergisi Genel Tebliği. No : 19 
Devletçe işletilecek madenler hakkında. 



— C/146 — 

Vergilerin, resimlenin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
Sirküler 
Kararname 
Tebliğ 

Kararname 

. » 
» 

17 

17 . 
20 . 
21 
21 . 

25 

25 
27 

Tarihi 

. 10 . 

10 . 
10 . 

. 10 . 
10 .. 

• ıo, 

. 10 . 
. 10 . 

i 

1978 

1978 
1978 
1978 
1978 

,1978 

1978 
, 1978 

Numarası 

7/16447 

— 
7/16619 

— 

KHK/14 

7/16658 
KHK/16 

Ö z e t i 

27 . 10 .1978 

31 . 10 a 1978 

10 . İ l i 1978 

10 . 11 , 1978 

15 .11 4 1978 

16 . 11 1978 

7/16447 İskenderun Demir ve Çelik tevsii amacıyla Sovyet Sosyalist Cumhuri 
imzalanan Anlaşma uyarınca alınan kredinin. toplam tutarının A.B.D 
ğişmiş olması sonucu yapılan ayarlama ile 213 600 000 A.B.D. doları 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. Sıra No. : 278 
Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : 78/43 
İlişik listede adlan yazılı anlaşmalarının feshi ihbar edilmeyerek yü 
İhracatta geçici vergi iadesi Kararına ilişkin Tebliğ. Sıra No. : 8 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ve ek geçici 20 
Kanun hükmünde Kararname. 
Aile yardımı ödeneğine ilişkin Karar. 
8... 7 . 1971 günlü 1425 sayılı Kanuna ekli olup 3 . 7 . 1975 günlü 
lilik Gösterge Tablosu» ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
madde ile aynı Kanunla eklenen ve 1922 sayılı Kanunla değiştirilen 
kin. 

7/16654 Orman Bakanlığının uygulayacağı «Kuzey Ege, Marmara ve Karad 
tirme projesinin dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere Hüküme 
lanan İkraz Anlaşması ve ek mektuplarının onaylanması hakkında. 

7/16517 Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları TAS/nin II nci Aşama Çelik Proj 
mak üzere Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında imzalanan 95 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları TAŞ ile anılan banka arasında im 
tupların onaylanması. 

7/16702 Türkiye'nin ivedi ithal malı gereksinmelerini karşılamak amacıyla 
yon dolarlık program kredisine ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakk 

7/16703 Türk parası kıymetini koruma hakkında 18 sayılı Karara ek Kararı 

7/16589 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hüküme 
liği Anlaşması hakkında. 

7/16528 Avrupa Konseyi İskân, Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara 
hakkında. 



— C/147 —-

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

16 . 11 1978 7/16650 J. I. Case Firmasının, Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ve Dengeleme Projesi çerçevesinde Amerika'dan satın alacağı 100 adet traktö 
sağladığı US $ 1 310 363'lık kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen 
lunan Anlaşmanın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkında. 

Tebliğ 

>; 
Sirküler 

19 . 1 
19 . 1 
19 . 1 
19 . 1 
22 . 1 

1 1978 
1 . 1978 
1 . 1978 
1 . 1978 
1 . 1978 

— Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği. Seri No. : 7 
— Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. Sıra No. 
— Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. Sıra No. 
— Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliği. Sıra No. 
— Dışticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar : (78/44) 

280 
281 
282 

Eski Alacaklar 
a) Tevziattan istirdat. 
Tavizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene! ve takviy 
hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden istirdat. 
trade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salahiyete bina 
mukavelenameleri ve bunlara ait mükerraratın varidata müteallik hükümleri. 
b) Kaldırılmış vergilerin artıkları. 
Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş kanun ve nizam 
senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden 
gi, resim, harç ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları bakayası. 
Cezalar : 
a) Para Cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve talimatn 
cezası alınmasını tazammun eden hükümleri. 
b) Zam Cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararnamelerin zam 
eden hükümleri hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gereğince Devl 
den mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak tazminata dair hük 



— ctm — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Faizler : 
— Hazine portföyü gelki ile bankalar nezdinde açılan hesabı cariler 
ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl ola 
Müteferrik : 
— Umumi ve hususi bilcümle kanun, nizamname, kararname ve ta 
teallik hükümleri. 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Adil : 
Usat ile vuku bulan müsademede 
şehiden vefat eden Kızılca Nahiyesi 
Müdürü 

Kızı : İffet Meral 
Ahmet Muhtar : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İstanbul 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Feriha Batı 
Abdurrahman Özgen : 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi Ku
mandanı 
Abdülkadir : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Diyarbakır 
Milletvekili 

Kızı : Sevim Kürkçü 
Avni Paşa : 
T.B.M.M Birinci Dönem Saruhan 
Milletvekili 

Kızı : F. Bedia Vardar 
Ahmet Fevzi Erdem : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Batum 
Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdem 
Ahmet Nafiz : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili 

Eşi : Kadriye Özalp 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L K. 

200,00 481 13.4.1340 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

400,00 859 25.4.1967 5 6C0 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

300,00 5269 1.11.1974 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

Ç / 2 -

Ayhk 
tutarı Dayandığı kanunun T 
L. K. No. Tarihi L 

Abdülgafur : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili 

Kızı : H. Lamia îstin 
Ahmet Selahattin : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Seza Hacer Taner 
Ahmet : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Yozgat 
Milletvekili 

Kızı : Emine Erginer 
Ahmet Cemalettin 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kırşehir 
Milletvekili 

Kızı : Cemile Ulusoy 
Abdülhamit Hamdi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Diyarba
kır Milletvekili 

Eşi : Nahide Çintan 
Kızı : Hayriye Havedanlı 

Ahmet Hamdi Yalman : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili 

Kızı : Emine Ülken Yalman 
Arif : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Konya 
Milletvekili 

Kızı : Şerife Baysal 



Aylık sahiplerinin isimleri 

A. Dursun Yalvaç : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili 

Kızı : Turan Yalvaç 

Alim Çınar : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri 
Milletvekili 

Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

Ali Haydar : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili 

Eşi : Hediye Akkoyun 

A. Vasfi Mühürdaroğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Erzurum 
Milletvekili 

Eşi : Düriye Mühürdaroğlu 

Arslan Toğuz : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili 

Eşi : Nazmiye 

Ahmet Mazhar Akifoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İstanbul 
Milletvekili 

Eşi : Nazife Cahide 

Ali Rıza Acara : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Batum 
Milletvekili 

Eşi : Asiye Acara 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 
200,00 5269 15.12.1948 2 800 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Asım Güleşen : (1) 
Kore Savaşlarına katılan Ali oğlu 
Adem Yavuz : 
Kıbrısta şehit edilen Anka Ajansı 
Muhabiri 

Annesi : Elif Yavuz (2) 
Ali Vasıf Telli : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili 

Eşi : Nedime Telli 
Ali Fethi Okyar : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : F . Galibe Okyar 
Kızı : F. Nermin Okyar 

Arif Hikmet Özdemir : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Bitlis Mil
letvekili 

Eşi : Emine Hediye Özdemir 
Kızı : Zeliha Özdemir 

Ali Güven : 
Kırıkhan İlçesinden 
Asim Sirer : 
Amasya Milletvekili 

Eşi : Saliha Zübeyde Elli 
Behçet Kutlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Çankırı 
Milletvekili 

Kızı : Ayşe Tayyibe Kutlu 

(1) Hayatta bulunduğu sürece 
(2) Hayatta bulunduğu sürece 

Ayl 
tuta 
L. 

400, 

200, 

300 

300, 
200, 

300, 
200 

400 

300,0 

200 



Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K 

Bekir Sami : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Amasya 
Milletvekili 

Kızı : Nimet Kunduk 200,00 5814 18.7.195! 2 8 0 0 
Bekir Sıtkı Gümüş : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Afyon 
Milletvekili 

Eşi : Emine Gümüş 300.00 5269 1.4.1963 4 200 
Cevat Abbas : 
T.B M.M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili 

Kızı : Hatice Necla Gürer 200,00 5269 15.12.1948 2 800 
Kızı : Muafla Gürer 200,00 5269 15.12.1948 2 800 

Cafer Tayyar : • 
T.B.M.M. Birinci Dönem Edirne 
Milletvekili 

Eşi : Emine Melek Eğilmez 300,00 5269 15.12.1948 4 200 

Cevdet : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kırşehir 
Milletvekili 

Eşi : Nuriye Seçkin 300,00 5269 15.12.1948 4 200 
Cemal Paşa : 
Vatani hizmetleriyle tarihe malol-
muş 

Kızı : Kamuran Cemal (1) 200,00 215 5.1.1961 2 800 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 

Ç/4 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Damar Arıkoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem 
Milletvekili 

Eşi : H. Sabahat 
Kızı : Melahat 
Kızı : Ülker 

Demir Asaf : 
Bozkurt Kaymakamı 

Kızı : Gülseli Yolal 

Adana 

Oğlu : Güneri Atamdemir 
Ethem Fehmi Arslanlı : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Menteşe 
Milletvekili 

Kızı : Hayriye 
Kızı : Z. îclal Arslanlı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

Emir Paşa : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili 

Eşi : Fatma Maraşan 
Esat Özoğuz : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Lazistan 
Mebusu 

Kızı : Sadiye Ağan 
Emin Geveci : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili 

Kızı : Madelet Geveci 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Enver Tekant : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili 

Eşi : Fahire Tekant 

Emin Erkut Seyitoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili 

Kızı : Belkıs Erkut Seyitoğlu 
Kızı : F. Hürrem 

Fevzi Çakmak : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili 

Kızkardeşi : Nebahat 

Fahrettin Altay : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Mersin 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Hayrunnisa tnsel 
Fevzi Pirinççioğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Diyarba
kır Milletvekili 

Kızı : Nezihe Pirinççioğlu 

Fuat Umay : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Mübeşşer Umay 
Kızı : Methiye Umay 

Hacı Altıner : 
Kore Savaşında üstün kahramanlık 
gösteren Mehmet Oğlu 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 
200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5981 20.6.1952 2 800 

200,00 5269 1.11.1974 2 800 

200,00 5269 1.11.1974 2 800 

200,00 5269 1.11.1974 2 800 
200,00 5269 1.11.1974 2 800 

400,00 1062 1.8.1968 5 600 

Ç / 5 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

H. Sırrı Belliöğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Milletve
kili 

Kızı : Kamuran Kıyası 
H. Tahsin Üzer : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili 

Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 
Hüseyin Hacım : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili 

Kızı : Zeynep Nezade Eken 
H. Hilmi 
T.B M.M. Birinci Dönem Van Mil
letvekili 

Kızı : M. Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konuk 

Hacı Bedir : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya 
Milletvekili 

Kızı : Bedriye Turanlı 
Halil Hulki Ayduk : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Siirt Mil
letvekili 

Kızı : Safiye Ayduk 
Hakkı Sutekin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili 

Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 



Aylık sahiplerinin isimleri 

H. Sıddık Haydari : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Van Mil
letvekili 

Eşi : A. Faize Haydari 
Hamdi : 
Denizli Komiseri 

Eşi : Fevziye Karlık 
Hüseyin Aksu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Erzincan 
Milletvekili 

Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili 

Kızı : Ulviye Orakç-.oğlu 
Hakkı Hami Ulukan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sinop 
Milletvekili 

Kızı : F. Perihan Ulukan 
Hafız Mehmet Ergin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Trabzon 
Milletvekili 

Kızı : Meliha Engin 
Hacı Süleyman Akgün : 
T.B.M.M. Birinci Dönem îzmir Mil
letvekili 

Kızı : Fatma Bilgen 

Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 481 13.4.1340 4 200 

300,00 5269 15.12:1948 4 200 
200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

Ç / 6 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Hüseyin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Elazığ 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Öz 

Hafız Abdullah : 
T.B.M.M. Birinci Dönem izmit 
Milletvekili 

Eşi : Makbule Tezemir 

Hasan Tahsin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Antalya 
Milletvekili 

Kızı : Rukiye Sürenkök 
Hacı Fevzi Ccîayır : 
T.B M.M. Birinci Dönem Elazığ 
Milletvekili 

Kızı : Rabia Odabaşı 

Hüsevin Hüsnü Işık : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İstanbul 
Milletvekili 

Eşi : Emine Işık 
Kızı : Fatma Davran 

Halil İbrahim : 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 

Kızı : İclâl 
Kızı : Necibe 
Oğlu : Celâlettin 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

Tutarı 
L K. 

Hayrullah : 
Maraş Ulumi Riyaziye Muallimi 

Eşi : Ayşe Erkan 
Hüseyin Aydın : 
Abu İslah Köyünden 

Eşi : Hanife Ayrın (1) 
Kızı : Müveddet (2) 

Harun : 
Gaybubeti Tahakkuk eden 

Eşi : Nafıa Atay (3) 
Kızı : Fatma Atay (4) 

Hamza Hayati : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Menteşe 
Milletvekili 

Kızı : Hatice Melek Menteşeoğlu 
Hakkı Ungan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Van Mil
letvekili 

Kızı : Ayten Ungan 
Kızı : Zühtüye Ungan 

Hamdı Apaydın : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Amasya 
Milletvekili 

Kızı : Nimet Kuran 

(1) Kaydı hayat şartiyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 
(3) Kaydı hayat şartiyle ve dul 
(4) Bekâr olduğu müddetçe 

300,00 481 13.4.1940 4 200 

300,00 6855 5.12.1956 4 200 
200,00 6855 5.12.1956 2 800 

300,00 6857 5.12.1956 4 200 
200,00 6857 5.12.1956 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5814 18.7.1951 2 800 
200,00 5814 18.7.1951 2 800 

200,00 5814 18.7.1951 2 S00 

kaldığı müddetçe 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Halil İbrahim : 
T B.M.M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili 

Kızı : Nazmiye Candar 

Hüseyin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili 

Kızı : Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 

L 

2 
2 

Hüseyin Onur : (1) 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt 
meydanındaki nümayişde bacağını 
kaybeden. 4 

Hulusi Kutluoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Afyon 
Milletvekili 

Kızı : F. Türkan Kutluoğlu 

Hamdi Yılmaz : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili 

Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kızı : Azime Bozgen (Yılmaz) 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Hilmi Çayırlıoğlu : 
T.B.M.M Birinci Dönem Ankara 
Milletvekili 

Kızı : Ayşe Nuriye Özarslan 
Kızı : Emine Fahriye Özaka 

Halit Akmansu : 
Milli mücadelede fevkalade hizmet
leri görülen. 

Kızı : Nermin Akmansu 
Hasan Taraşlı : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Denizli 
Milletvekili 

Kızı : Hatice Taraşlı 
Haydar Arslan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İçel Mil
letvekili 

Kızı :Suzan Arslan 
Eşi : Mehlika Arslan 

Hamit Karaosmanoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Biga Mil
letvekili 

Eşi : Münevver 
Halil : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Burdur 
Milletvekili 

Kızı : Naile Arus 
İbrahim Turhan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Mardin 
Milletvekili 

Kızı : Nermin Turhan 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tarihi 1. K. 

200,00 5814 18.7.1951 2 800 
200,00 5814 18.7.1951 2 800 

200,00 41 1.4.1962 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 
300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

200,00 5269 15.12.1948 2 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

Aylık sahiplerinin isimleri 

İhsan Hamit Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 

Heyeti Üyesi 

İsmail Suphi Soysallıoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Burdur 
Milletvekili 

Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 
Eşi : E. Mümine Soysallıoğlu 
Kızı : H. İnci Tokgöz 

İbrahim Hakkı : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Ergani 
Milletvekili 

Kızı : Muhibe Akgün 

Kızı : Nesligür Akgün 

Eşi : Nadide Akgün 

İ. Remzi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İsparta 
Milletvekili 

Kızı : F. Semiha Başar 

Kızı : Huriye Apalak 

Oğlu : M. Reşat Berkun 

İsmail Naim : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Erzurum 
Milletvekili 

Eşi : Esma Naime Sanıvar 

Kızı : Fahriye Mutlu 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutan 
L. K. 

Dayandığı kanunun Futan 
No. Tarihi L. K. 

İbrahim Cevdet : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Karası 
Milletvekili 

Kızı : H. Nafia Sarıbeyîer 
Kızı : Zarife Yağcılarlıoğlu 

İbrahim Ruşen : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Gümüşha
ne Milletvekili 

Kızı : Saadet Mısırlıoğlu 
Kızı : Safiye Murathan 

İsa Güneş : 
Eleşkirt Molla Süleyman Köyünden 

Eşi : Gülçjçek Güneş 
Kemal Bahadır Demir : 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde 
görevli iken katledilen 

Eşi : Melek Sina Demir (1) 

Kâzım Özalp : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili 

Eşi : Müveddet Özalp 

Kadri Oktay : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Siirt Mil
letvekili 

Eşi : Fahriye Oktay 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 

200,00 
200,00 

200,00 
200,00 

300,00 

300,00 

300,00 

300,00 
200,00 
200,00 

5269 
5269 

5269 
5269 

870 

1936 

5269 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

22.5.1967 

24.2.1976 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

2 800 
2 800 

2 800 
2 800 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 
2 800 
2 800 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Kemal. : 
Boğazlıyan Kaymakamı 

Kızı : Müzehher Sel 
Kızı : Müşerref Güren 

Kemal Kalıpçıoğlu : (1) 
İstiklal Savaşına katılarak emsalle
rinden üstün başarı gösteren 

Lütfullah Yetkin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya 
Milletvekili 

Kızı : Makbule Yetkin 

Lütfi Tiğrel : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Diyarba
kır Milletvekili 

Kızı : Seniye Pirinççioğlu 

Mehmet Esat : 
T.B M.M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili 

Eşi : A. Feheda Bozkurt 
Kızı : Ay Bozkurt 

Müfit : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kırşehir 
Milletvekili 

Eşi : Saliha Teslime Kurutluoğlu 

20 
20 

40 

(1) Hayatta kaldıkları sürece 



Aylık sahiplerinin isimleri 
. -1 

Mehmet Alim Ulusal : 
T.B.M.M. Birinci Dönem îçel Mil
letvekili 

Kızı : Saıkine Tüzmen 
Mazhar Germen : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili 

Eşi : Mürşide Germen 
Mehmet Vasfi : 
T.B.M.M Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili 

Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı : Emine Türkan Karakul 

Mehmet Şerif : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sinop 
Milletvekili 

Kızı : Nimet Nefise Kayhan 
Mehmet Şamlı Baydar : 
Amerika'nın Los Angelas şehrinde 
görevli iken katledilen 

Eşi : Naile Güner Baydar (1) 
Kızı : Ayşe Safiye Leyla Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 

M. Ali Cevdet : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kütahya 
Milletvekili 

Eşi : Z. Melahat Barlas 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 
200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

300,00 1936 24.2.1976 4 200 
200,00 1936 24.2.1976 2 800 
200,00 1936 24.2.1976 2 800 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Mustafa Ratıp Soylu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili 

Kızı : Vuslat Suel 

Mehmet Şükrü : 
T B.M.M. Birinci Dönem Karahi-
sansahip Milletvekili 

Eşi : Servet Koç 3 

Mehmet Ragıp Topala : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Amasya 
Milletvekili 

Kızı : Veliye Topala 
Kızı : E. Behire Topala 

Kızı : A. Saime Gür 

M. Vehbi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili 

Kızı : Düriye Alkoç 

M. Rifat Arkun : 
T.B.M.M Birinci Dönem Tokat 
Milletvekili 

Kızı : Necla Arkun 

M. Sadık Sevtekin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kırşehir 
Milletvekili 

Kızı : Semiha Leman Sevtekin 

Kızı : Semiha Sevtekin 



Aylık sahiplerinin isimleri 

M. Sabri Baysan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Siirt Mil
letvekili 

Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

Mehmet Emin Özserdar : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Ergani 
Milletvekili 

Kızı : Naciye Özserdar 
Mehmet Necip Güven : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Mardin 
Milletvekili 

Kızı : Makbule Mutlu 
Kızı : Mukrime Beşkardeş 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

300,00 
200,00 

200,00 

200,00 
200,00 

Dayandığı kanunun 
No. 

5269 
5269 

5269 

5269 
5269 

Tarihi 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

Tutarı 
L. K. 

4 200 
2 SüO 

2 800 

2 800 
2 800 

Mehmet Sırrı : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili 

Kızı : Leman Tayanç 200,00 5269 15.12.1948 2 800 
Mustafa Lütfi Azer : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili 

Eşi : F . Naime Azer 300,00 5269 15.12.1948 4 200 

M. Emin Lekili : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Erzincan 
Milletvekili 

Eşi : Firdevs Lekili 300,00 5814 18.7.1951 4 200 
Kızı : Seniha Tülmelaike Özkutlu 200,00 5269 15.12.1948 2 800 
Kızı : Refiyetülzehra Özyiğit 200,00 5269 15.12.1948 2 800 
Kızı : E. Tülmülk Lekili 200,00 5269 15.12.1948 2 800 

Aylık sahiplerinin isimleri 
^ 

Mehmet Tevfik : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Erzincan 
Milletvekili 

Kızı : Makbule Şehsuvar 

Mehmet Şükrü : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Gümüşha
ne Milletvekili 

Kızı : Melahat Üçüncü 

Mustafa Sırrı At ay : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Karahisa-
rışarki Milletvekili 

Kızı : Ulviye Yurdakul 

Mehmet Tahir Kucur : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İsparta 
Milletvekili 

Kızı : Tuna Kucur 

Kızı : Özten Kucur 
Kızı : F. Türkan Kaya 

Mustafa Derman : 
T B.M.M. Birinci Dönem Gümüş
hane Milletvekili 

Kızı : F. Nigar Derman 

M. Salih Yeşiloğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Erzurum 
Milletvekili 

Eşi : H. Fethiye Yeşiloğlu 
Eşi : Fatma Yeşiloğlu 



Aylık 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Memduh Necdet Erberk : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Şarkıkara-
hisar Milletvekili 

Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kiline 

tutarı 
L. K. 

300,00 
200,00 

Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

5269 15.12.1948 
5269 15.12.1948 

Tutarı 
L. K. 

4 200 
2 800 

Mesut Benli,: 
T.B.M.M. Birinci Dönem Şarkikara-
hisar Milletvekili 

Eşi : Meziyet 300,00 5814 18.7.1951 4 200 
Kızı : Dijle Benli 200,00 5814 18.7.1951 2 800 

Mehmet : 
Kore Türk Silahlı Birliği Ahçısı 

Eşi : Satı Akman 300,00 6576 29.5.1955 4 200 

Mehmet Necati : 
T.B.M M. Birinci Dönem Lazistan 
Milletvekili 

Kızı : Mesture Memişoğlu 200,00 5269 15.12.1948 2 800 

Mehmet Hulusi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kastamo
nu Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdemir 300,00 5269 15.12.1948 4 200 

M. Vasfi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Tokat 
Milletvekili 

Kızı : Hikmet Meriç 
Kızı : Nefize Susoy 

200,00 
200,00 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

2 800 
2 800 

Ç/12 

t 
Aylık sahiplerinin isimleri L 

2 
2 
3 

Mevlüt Meriç : 
5 . 3 . 1971 tarihinde Ortadoğu Üni
versitesinde meydana gelen silahlı 
çatışma sonunda şehit olan 

Annesi : Seher Meriç (1) 

Kızı : Meryem Meriç 

Eşi : Fatma Şahin 

Mustafa Fikri : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Mersin 
Milletvekili 

Kızı : A Zerrin Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

Mehmet Kaya : 
İğdır îlçesi Başkurt Ömer Köyünden 

Mustafa Fevzi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya 
Milletvekili 

Kızı : Vecihe Oltulular 2 

Mustafa : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili 

Kızı : Emine Naciye Peşkircioğlıı 2 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Mehmet Akif : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Burdur 
Milletvekili 

Kızı : Suat Ersoy 

Kızı : Fatma Cemiie Doğrul 

Mustafa Fehmi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili 

Kızı : Esma Yalvaç 

Kızı : Ayşe Hesna Akman 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

5269 

5269 

5269 

5269 

1.8.1974 

1.8.1974 

1.12.1974 

1.12.1974 

2 800 

2 800 

2 800 

2 800 

Naci Tahir Nuri : 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde 
bulunan 

Eşi : Rüveyde Tuna Tahiroğlu 300,00 1978 6.4.1976 4 200 

Necati Kumla : 
T.B M.M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili 

Kızı : Şükriye Kumla 

Kızı : Vasfiye Kumla 

Necmettin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem 'Siirt 
letvekili 

Kızı : Sabriye Şendur 

Kızı : Suphiye Özcan 

Kızı : İsmet Beduk 

Mil-

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 
200,00 

5814 

5814 

5269 

5269 

5269 

18.7.1951 

18,7.1951 

15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 

2 800 

2 800 

2 800 

2 800 

2 800 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Nuri : 
Vatani hizmet yapmakta iken kaybu-
beti tahakkuk eden 

Kızı : Fethiye Yeniay 
Kızı : Munise Yeniay 

Numan Ustalar : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İstanbul 
Milletvekili 

Eşi : Cemile Ustalar 
Naci Karaali : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Elazığ 
Milletvekili 

Kızı : Enise Karaali 
Osman Uşaklı : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri 
Milletvekili 

Kızı : Saliha Çıngıllıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

Osman Salmankurt : 
İstiklal Savaşına Milis olarak katılan 
üstün hizmetle yararlık gösteren Re
cep oğlu 
Osman Kadri Bingöl : 
T B.M.M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili 

Kızı : Fahriye 
Osman .: 
Camili Bucağı Düzenli Köyünden 

Annesi : Hatice Balcı 

Aylı 
tutar 
L. K 

200,0 
200,0 

300,0 

200,0 

200,0 
200,0 

400,0 

200,0 

200,0 



Aylık sahiplerinin isimleri 
^ 

Rasim Celalettin : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Cebelibe
reket Milletvekili 

Kızı : Nilüfer Azize Öztekin 
Kızı : Mihrünisa Azize Turgay 
Kızı : Fikriye Azize Öztekin 

Rüştü Bozkurt : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili 

Kızı : Şefika Sahan 
Raif Dinç : 
Sivas Kongresine geçilen Temsil He
yeti Üyesi 

Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 

Reşat : 
T.B.M.M, Birinci Dönem Saruhan 
Milletvekili 

Kızı : Afife Aybar 
Kızı : Saime Kalkan 

Rasih Kaplan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Antalya 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 
Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Trabzon 
Milletvekili 

Eşi : F. Lamia Gerede 

Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tarihi 1 . K. 

200,00 5814 18.7.1951 2 800 
200,00 5814 18.7.1951 2 800 
200,00 5814 18.7.1951 2 6Ö0 

200,00 5269 15.12.1948 2 bOC 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 
200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 
200,00 5269 15.12.1948 2 800 

200,00 5814 18.7.1951 2 800 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Ragıp Soysal : , 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kütahya 
Milletvekili 

Eşi : Safiye Soysal 
Rıza Vamık Uras : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sinop 
Milletvekili 

Eşi : Zehra Uras 
Ragıp Yoğun : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Gaziantep 
Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 
Kızı : Fethiye Yoğun 

Rafet Belen : 
T.B.M.M. Birinci Dönem tzmir 
Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 
Rüstem Hanişoğlu : 
T.B M.M. Birinci Dönem Oltu 
Milletvekili 

Kızı : Vasfiye Özerarslan 

Rıza Hacıoğulları : 
Eleşkirt İlçesi Molla Süleyman Kö 
yünden 

Eşi : Gülzade Hacıoğulları 
Kızı : Rabia Hacıoğulları 
Kızı : Bedriye Hacıoğulları 



Aylık 
tutan Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi I,. K. 

Rezzak Altun : 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Kö
yünden 

Eşi : Esma Altun 300,00 870 22.5.1967 4 200 
Reşat Ağa ağar : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya 
Milletvekili 

Kızı : Emişen Emre 200,00 5269 15.12.1948 2 800 

Sait Üçok : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Çarıkın 
Milletvekili 

Kızı : Atiye Sönmezer 200,00 5269 15.12.1948 2 800 
Sabit : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri 
Milletvekili 

Eşi : Semiha Gözügeçgel 300,00 5814 18.7.1951 4 200 

Sökmen Gültekin : 
28 Mayıs 1960 gecesi bir kazaya kur
ban giden 

Babası : Ali Gültekin (1) 200,00 207 4.1 .1961 2 800 

Salih Atalay : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Siirt Mil
letvekili 

Kızı : Şükriye Ekin 200,00 5269 15.12.1943 2 800 

(J) Hayatta bulunduğu müddetçe 

Ç/15 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Sadık Ünver : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili 

Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Kızı : Saadet Sultanoğlu 

Salih Hayali : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Urfa 
Milletvekili 

Kızı : Şefika Kanlı 
Server Ahıska Atabeyoğlu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Ardahan 
Milletvekili 

Eşi : Seniye Ahıska 
Sami Arkan : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İçel Mil
letvekili 

Eşi : Fatma Talia Arkan 
Süleyman Suudi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Beyazıt 
Milletvekili 

Eşi : Lütfiye Acarbay 
Salim Kundak : 
Yurt dışında vatanı için üstün hiz
metleri geçen Hasan oğlu 
Sezai Sanver : 
istiklâl Savaşına katılarak emsalleri
ne nazaran üstün başarı gösteren 
Ali oğlu 

Ayl 
tuta 
L. K 

200,0 
200,0 

200, 

300, 

300,0 

300,0 

400, 

400,0 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Selahattin Köseoğlu : 
T B.M.M. Birinci Dönem Mersin 
Milletvekili 

Eşi : F. Nebilo Köseoğlu 
Süleyman Sırrı İçöz : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Yozgat 
Milletvekili 

Kızı : Kadriye Aksoy 
Süreyya : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Saraharı 
Milletvekili 

Eşi : H. Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 

Süleyman Sırrı : 
Nafia Vekili 

Eşi : Ehliman Aral 
Selim : 
Şehit Yüzbaşı 

Eşi : Z. Hikmet Yörük 
Suat : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kastamo
nu Milletvekili 

Eşi : H. Mefharet Soyer 
Servet Akdağ : 
T.B M.M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili 

Eşi : Emine Akdağ 
Salman Pak : 
Milli mücadelede yararlık gösteren 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K 

300,00 5814 18.7.1951 4 200 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

300,00 5814 18.7.1951 4 200 
200,00 5814 18.7.1951 2 800 

300,00 732 8.2.1926 4 200 

300,00 481 13.4.1340 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

400,00 337 21.7.1961 5 600 

Ç/16 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Seniha Yediç : 
Milli emniyet nizmetleri emrinde ya
rarlı hizmetleri geçen 
Şaban Vehbi : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Bitlis Mil
letvekili 

Eşi : Behiye Öztekin 
i Şevki Göklevent : 

T.B.M.M. Birinci Dönem tçel Mil-
I ktvekili 

Kızı : Lütfiye Şevki Gök 
Şükrü Çelikalay : 

j T.B.M.M. Birinci Dönem Afyon 
j Milletvekili 

Kızı : Düriye Özbaşaran 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

Şevket Peker : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sinop 
Milletvekili 

Kızı : Ayşe Erdoğdu 
l Şevket Kurt : 

27 Mayısta ayağını kaybeden 
Şevket Canan er : 
T.B M.M. Birinci Dönem Burdur 
Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyolaç 
Şakir Kmacı : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Ankara 
Milletvekili 

Kızı : Nadiye Çubukçu 



• Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Turan Emeksiz : (Şehit) 
Annesi : Zeynep Emeksiz 

Talat : 
Sadri Esbak 

Eşi : Hayriye Bafralı 

Tahir : 
T.B.M.M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili 

Eşi : Gamide Barlas 

Tevfik Gençtürk : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Mersin 
Milletvekili 

Kızı : Hidayet tnceoğlu 

Vehbi Bolak : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Balıkesir 
Milletvekili 

Eşi : Saffet Bolak 

Veli Saltıkgil : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Burdur 
Milletvekili 

Kızı : înci Saltıkgil 

200,00 95 6.10.1960 2 800 

300,00 481 13.4.1340 4 200 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

200,00 5269 15.12.1948 2 800 

300,00 5269 15.12.1948 4 200 

200,00 5814 18.7.1951 2 800 

Tevfik Rüştü Araş : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Menteşe 
Milletvekili 

Eşi : H Behire Araş 300,00 5269 15.12.1948 4 200 

ç / t f -

Aylık 
tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K 

Veysel Rıza : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Gümüşha
ne Milletvekili 

K ı z ı : Refika Başar 200,00 
Kızı : Saadet Kantek 200,00 
Kızı : Sahure Ataç' 200,00 

Yusuf : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Denizli 
Milletvekili 

Kızı : Müzeyyen Kızılışık 200,00 

Kızı : Zehra Başkaya 200,00 

Yasin Haşimoğlu•.:' 
T.B M.M. Birinci Dönem Oltu 
Milletvekili 400,00 

Yusuf Kemal Tengirşenk : 
Kızı : Nazlı Tengirşenk 200,00 
Kızı : Ülker Tengirşenk 200,00 

Yakup Örgü : 
Van ili Tımar bucağı Gedik Bulak 
Köyünden 400,00 

Yasin Kutluğ : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Gaziantep 
Milletvekili 

Eşi : Saliha Kutluğ 300,00 

Kızı : S. Muzaffer Gökçe 200,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Yahya Kaptan : 
Kuvayi Milliye Komutanı 

Kızı : Fikriye Gürsel 
Kızı : Muzaffer Örencik 

Yusuf Çelik : 
Hopa ilçesi Başoba Köyünden 

Eşi : Katıma Makbule Çelik 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

200,00 
200,00 

300,00 

Dayandığ 
No. 

275 
275 

5814 

ı kanunun 
Tarihi 

19.10.1938 
19.10.1938 

18.7.1951 

Yusuf Bahri Tatlıoğiu : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Yozgat 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Suray (Tatlıoğiu) 200,00 5269 15.12.1948 
Yunus : 

Eşi : Zehra Karlıova (1) 300,00 6855 5.12.1956 

(1) Hayatta bulunduğu ve dul kaldığı müddetçe 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Ziyaettin Başaran : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili 

Eşi : Sıdıka Başaran 

Kızı : Fatümetül Zehra Başaran 

Kızı : E. Lütfiye Başaran 
Ziya Gökalp : 

Kızı : Hürriyet Gökalp (1) 

Zekai Apaydın : 
T.B.M.M. Birinci Dönem Adana 
Milletvekili 

Kızı : Fatma Apaydın 

(1) Teehhülüne kadar 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Oktar Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli 
iken şehit edilen 

Eşi : Gülen Cirit (1) 
Kızı : Ece Cirit 

İsamil Şevket Erez 
Fransa'nın Başkenti Paris'te görevi 
başında şehit edilen 

Eşi : Fatma Necla Erez (2) 
Kızı : Hatice Nazan Erez 

Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın Başkenti Viyana'da 
görevi başında şehit edilen 

Eşi : Fatma Firuze Tunalıgil (3) 
Kızı : Hatice Periel Tunalıgil 

Talip Yener 
Fransa'nın Başkenti Paris'de görevli 
iken şehit edilen 

Eşi : Saniye Yener (4) 
Babası : Sabri Yener 
Annesi: Huriye Yener 

(1) Hayatta kaldıkları sürece 
(2) Hayatta kaldıkları sürece 
(3) Hayatta kaldıkları sürece 
(4) Hayatta kaldıkları sürece 

Ç / 1 9 -

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

300,00 
200,00 

2096 
2096 

11.8.1977 
11.8.1977 

4 200 
2 8C0 

300,00 
200,00 

2097 
2097 

11.8.1977 
11.8.1977 

4 200 
2 800 

300,00 
200,00 

2097 
2097 

11.8.1977 
11.8.1977 

4 200 
2 800 

300,00 2097 11.8.1977 4 200 
200,00 2097 11.8.1977 2 800 
200,00 2097 11.8.1977 2 800 





G - Cetveli 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetler) 
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G — C 
No. 

Kanun 

1050£ Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209^ hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li

manı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında münakit 4 kıta 
ihtilafname ve merbutatının tastiklerine ait Kanun. 

21S2| Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 1219 sayılı 
2876J Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz

manlara ait Kanun. 
2832 Milli Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kulla

nılacak yabancı devlet tabaasından mütehassıs ve ustalara yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle aktedilen 
10 . 12 . 1928 tarihli Mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline 
dair 2 kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun, 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğret
men, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi 
hakkında Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu mad

desinde belirtilen işler. 
5602 Tapulama Kanunu. 
6*128 £ Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
6588 j Tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun. 
6181 İltisak ve kuşak hatları inşaatına dair Kanun. 
6059^ Doğu vilayetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için ge-
6373 j lecek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun. 

T V E L İ 
I No. 
i Kanun 

6200 Devlet Su İşleri Genel Müd 
nunun 37 nci maddesi. 

6237£ Limanlar inşaatı hakkında 
7035 \ 
6594 Karadeniz Teknik Üniversit 

rulması hakkında Kanun. 

6595 £ Ege Üniversitesi adıyla bir 
646j geçici 4 ncü maddesinin de 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Ed 
nizli vilayetlerinde 1955 - 1 
renlere yapılacak yardım hak 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın 
gelen yer sarsıntısından zar 
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Prog 

165 Milli Eğitim Bakanlığınca 
okula ilaveten yeni bir tekn 

1861 Subay, askeri memur ve asts 
338 £ lara geçici yüklenmelere gir 
222] 
308 j 
353 [- İlköğretim ve Eğitim Kanun 

68 j 
1731) 

351 Yükseköğretim Kredi ve Y 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenm 



Kanun 
No. 

1601i Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
Kanun. 

6165] 
7027 [ İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak-
7306 ( kında Kanun. 

350J 
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Kanun 
No. 

190S4 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden t 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla M 
yıllara geçici yüklenmelere girişme y 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin d 

1632 Jandarma Genel Komutanlığının ye 
lah, araç ve gereçlerle donatılması 
darma Genel Komutanlığına gelecek 
rişme yetkisi verilmesi hakkında Kanu 





H - Cetveli 
(6245 Sayılı Harcırah Yasasuun 33, 34, 45 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca 

Verilecek Yurt tçi ve Yurt Dışı GündelUderi ile Tazminatları Gösterir Cetvel) 



H — C E T V E L İ 

Yurt içi Görevlendirmelerde Verilecek Gündelik 

(Madde : 33) 

Gündelik 
Tutarı 
Lira 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 300 
Başbakan 300 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 270 
Genelkurmay Başkanı 270 
Bakanlar 270 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 250 
Kuvvet Komutanları 250 

B) Memurlar : 

Kadro dereceleri 1 -4 olanlar 190 
Kadro dereceleri 5 -15 olanlar 125 

C) Müfettişler ve gündelikleri bunlar gibi hesaplananlardan : 

1. Bir il sınırları içinde denetim hizmetini yürütenlere : 125 

2. Bir bölge veya Türkiye çapında denetim hizmetini yürütenler : 225 
3. il içi ilköğretim müfettişleri : 150 

II - Yurt Dışında Yapılacak Gö 

(Mad 

Harcırah Yasasının 34 ncü madde 
rekli görev gezileriyle geçici görev gez 
lere ödenecek gündelikler için Bakanlar 
bilecek katsayıların tavanı aşağıda göste 

Yukarıdaki 1 numaralı kısmın (A) 
Kadro derecesi lı - 3 olanlar için 
Kadro derecesi 4 - 5 olanlar için 
Kadro derecesi 6 ve daha aşağı ol 

III - Yurt içinde Ye 

(Mad 

1. Kadro dereceleri 1 -4 olanlara 
2. Kadro dereceleri 5-15 olanlar 



— H/3 

IV - Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminat 
(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 
Orman Genel Müdürlüğünün; (50 nci Maddenin 1 ve 2 Numaralı Fıkralarında 

Gösterilen) Memurları 
Günlük 

Tazminat 
Kadro miktarı 

dereceleri lira 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 - 15 

125 
115 
110 
100 
95 
90 
85 
80 

(2) SAYILI C 

Harita Genel Müdürlüğü Subay ve A 
Memurlar 

Kadro 
dereceleri 

1 -2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
15 
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(3) SAYILI CETVEL 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

1 — 50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu 
Kadastro personeli ile 766 sayılı Yasanın 75 nci mad
desinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer personel 
a) Tapulama hâkimleri 115 
b) Grup kontrol başmühendis ve mühendis, müdürler, 

mühendisler, harita uzmanları 110 
c) Tapu fen amir ve memurları, nirengi ve nirengi 

poligon arazi ekip şefi, nirengi grup ve ekip amiri, 
teknisyenler, kontrol memurları, fen amir ve memur
ları, tapu azalan, posta tapu memurları 100 

ç) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve di
ğer memur ve daimi hizmetliler (şoförler dahil) 80 

d) Yardımcı sınıf personeli 60 
2 — 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 

a) Kadro dereceleri 4 olanlar 95 

b) Kadro dereceleri 5 olan 
c) Kadro dereceleri 6 olan 
d) Kadro dereceleri 7 olan 
e) Kadro dereceleri 8 olan 
f) Kadro dereceleri 9 olanl 
g) Kadro dereceleri 10 ola 
h) Kadro dereceleri 11 ve 
50 nci maddenin 5 numaralı 
a) Kadro dereceleri 2 olan 
b) Kadro dereceleri 3 olan 
c) Kadro dereceleri 4 olan 
d) Kadro dereceleri 5 olan 
e) Kadro dereceleri 6 olan 
f) Kadro dereceleri 7 olanl 
g) Kadro dereceleri 8 olan 
h) Kadro dereceleri 9 olan 
i) Kadro dereceleri 10 ve d 



i - C e t v e l i 
(2171 Sayılı Yetki Yasası Uyarınca Çıkarılmış Bulunan 17 Sayıl» KHK'nin 

Çeşitli Yasalardaki Limitlerin Sınırlarını Gösterir Cetvel) 



Kanun 
No. : Kanunun Adı 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu. 

b) 2490 Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu. 

Madde 

24 
62 
64 
83 

84 
2 
7 
7 
7 

19 
41 
46 

Fıkra 

(a) bendi 
(b) bendinin son fıkrası 

A) İlçelerde 
İllerde ve kuruluş m 
Tümen ve eşitine ka 
kuruluşlar için 
Tümen ve daha üst b 
kuruluşlar için 

50 
J) 
A) 
N) 
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Kanun 
No. : Kanunun Adı 

c) 4353 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usûlle
rine dair Kanun. 

d) 3904 Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa ek Kanun. 

e) 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü. 

f) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun. 

g) 6209 Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki 
Kanun. 

h) 6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve Va
zifeleri hakkındaki Kanun. 

i) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğünün Vazife V3 Teşkilatı hakkındaki Kanun. 

Madde Fıkra 

27 

28 
29 
30 
31 
34 

8 

10 
32 

35 

6 

14 

1 
5 (Taşınmazlara yönelik ayn d 

(Taşınmazlara yönelik ayn dava 
1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

10 000 liraük limit 
10 001 liralık ümit 

1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

10 000 lirahk limit 
1 000 liralık sınırlar 

10 000 liralık sınırlar 





0 
> 

0 
O 

I 
u 

H I 



— T/2 — 

Sıra No. Taşıtın cinsi 

1—a Binek, tenezzüh şasi 
(*) 1—b Binek tenezzüh şasi 

2 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 
3 Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
4 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip trafik için) 
5 Station Wagon tenezzüh şasi 
6 Station Wagon tenezzüh şasi (Küçük tip) 
7 Arazi binek 4 kişilik (Yerli montaj) 
8 Arazi binek 4 kişilik (Komple ithal) 
9 Arazi binek 6 kişilik (Yerli montaj) 

10 Arazi binek 6 kişilik (Komple ithal) 
11 Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için 
12 Kaptıkaçtı şehir dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
13 Kaptıkaçtı şehir dışı hizmetleri için (Komple ithal) 

14 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
15 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
1'6 Pick - Up şehir içi hizmetleri için (3 kişilik) 
17 Pick - Up şehir dışı hizmetleri için (3 kişilik) 
18 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 

19 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik Pick - Up üzerine yapılma) 
20 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik komple ithal) 
21 Panel şehir içi hizmetleri için 
22 Panel şehir dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
23 Otobüs (en az 36 kişilik) 

24 Otobüs (en az 40 kişilik) 
25 Otobüs (en az 20 kişilik) 
26 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
27 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 7 500 Kg. 

28 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 9 000 Kg. -
29 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 
30 Ambulans şehir içi hizmetleri için 

Difera 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
6 X 
4 X 
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Sıra No. Taşıtın cinsi 

31 Ambulans şehir dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
32 Ambulans şehir dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
33 Ambulans arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
34 Ambulans arazi hizmetleri dçin (Komple ithal) 
35 Ambulans (Kar tipi paletli) 
36 Şehir dişil Pick - Up (Cenaze arabası yapılmak üzere) 
37 Motosiklet 60 - 100 cc. lik 
38 Motosiklet 100 - 200 cc. lik 
39 Motosiklet 200ı - 250 cc. lik 
40 Motosiklet 600 cc. lik (Sepetsiz) 
41 Motosiklet 600 cc. lik (Sepetli) 
42 Motosiklet (Triportör) 
43 Bisiklet (Kadın için) 
44 Bisiklet (Erkek için) 
45 Arazi Pick - Up (Soğutma tertibatlı veya sonradan yaptırılabilir) 
46 Kamyon kamyonet (Özel hizmetler için) 

(Özel hizmet için) 

Diferansiyel 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

— 
4 X 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 X 
4 X 

2 
2 
4' 
4 

2 

4 
2 

(*) (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki makamlar için) 
ÖNEMLİ NOT : 
Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda bu yıl içinde değişiklik yapmaya Ma Uy e Bakanı yetkilidir. 
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R — C E 

100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 

a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları, askeri 
personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları aylıkları; 
— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların 
ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 

— 657 sayılı Yasanın, 1327 sayılı Yasanın 78 nci maddesi ile değişik ge
çici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 

— Kadroya dayalı vekâlet ücretleri ile yasal aylığın «asgari ücret» se
viyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasıyla 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu madde
leri gereğince TC Emekli Sandığına (1101 sayılı Yasanın ek 4 ncü mad
desi hükmü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler. 

c) Gösterge üstü ödemeler : Kazanılmış haktan sayılan (1.000) üstü 
gösterge karşılıkları ve yasaları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 
50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 ve 600 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal farkları : Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve as
keri personelin aylık emsal farkları; 
Bu kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 
a) Sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesinde Öde
necek ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalıştırılacak ya
bancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve yerel mevzuat ile örf ve 
âdet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapılamayan 
Türk uyruklu personelin (ilgili mevzuatına göre intibakları yapılıncaya 
kadar) ücretleri, 

I 

b) NATO projesi ile ilgili 
dayanarak Bakanlar Kurulu 
leşme ücretleri ile geçici olar 
ücretleri ve sözleşmeler gereğ 
NATO'dan geldiği sürece), 
c) Yabancı uzman ve yard 
ücretler ve ücret dışı her türlü 
d) Mevzuatı gereğince Sosy 
kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşdanır. 
Ancak, sözleşme ile çalıştırıla 
eılarımn mevzuata dayanarak 
Maliye Bakanlığınca veya M 
Bakanlar Kurulunca saptanır 
concün ücretleri ve her türlü 

İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İş Kanunu kapsamına giren 
süreü olarak Maliye Bakanlığ 
günlük ve gereğinde aylık üc 
grev, lokavt yasaları gereğin 
cak ödemeler, ayni ve nakd 
lışma karşılıkları ve seyyar gör 
Mevzuatı gereğince Sosyal S 
senek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

SOSYAL YARDİMLAR : 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 



d) Yakacak yardımı : 27 . 10 . 1977 tarih ve 7/13985 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararma ek olarak yayınlanan «Yakacak Yardımı Yönetmeliği» 
ne göre yapılacak ödemeler, 

e) Giyecek yardımı : 31 . 10 . 1972 tarih ve 7/5314 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına ek olarak yayınlanan «Devlet Memurlarına Yapılacak 
Giyecek Yardımı Yönetmeliği» ile bu yönetmeliğin ek ve değişiklikleri
ne göre yapılacak yardımlar ile satınalma, yaptırma, diktirme giderleri 
ve bunlara ilişkin her türlü giderler, 

f) Yiyecek yardımı : İlgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre öde
necek yiyecek yardımı, 
g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
a) Huzur ücreti : Vergi yasaları gereğince kurulacak komisyonların, 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Yasası gereğince kurulan kadastro komisyonlarının memur ve 
memur olmayan üyelerinin huzur hakları; satış, artırma ve eksiltme ko
misyonlarında bulunacak ve seçimle gelecek belediye üyelerinin huzur 
ücretleri; gayri muvazzaf komisyon üyelerinin yol giderleri; 644 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesine dayanarak kurulacak sınav komisyonuna 
kuruluş dışından katılacak komisyon üyelerinin yol giderleri; huzur üc
retleri ve 1050 sayılı Yasanın 132 nci 1630 sayılı Yasanın 58 nci madde
sine göre ödenecek ücretler, Kültür Bakanlığınca, onayla kurulan yrym ku
rullarına, Bakanlık dışından katılacaklara, Bakanlıkça, çıkarılacak bir yö
netmelik çerçevesinde ödenen huzur ücretleri, 265 sayılı Yasanın 15 nci 
maddesi gereğince toplanan Turizm Danışma Kurulu üyelerine yapıla
cak ödemeler, 

b) Fazla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yö
netmeliği» ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine göre 
ödenecek olan fazla çalışma ücretleri, 

c) 3 . 9 . 1974 gün ve 7/8840 sayılı 
me işleminde çalışan memurlara kar 
ücretler; 
d) Konferans ücreti : Bütçe Yasasın 
konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, 
derleri, 
e) Ek ders görevi ve sınav ücreti : 
şına ek ders ve sınav ücretleri, 
f) Danıştay Başkanlığı : Kurs, semin 
türlü giderler, teşkilat içinden veya d 
şına (90) lirayı geçmemek üzere ders 
naden yüksek seviyedeki kurs ve sem 
üzere konferans ücretleri ve yolluklar 
119 ncu maddesine ve bu maddeye 
konulan Danıştay Sınav Yönetmeliğ 
dereceye yükselecek meslek mensup 
etüdü inceleyecek kurul üyelerine inc 
okuma ücreti, 
Bu kalemden karşılanır. 
TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER : 
a) İş riski, iş güçlüğü ve teminindek 
göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve t 
sorumluluk zammı, 
h) Hizmeteri tazminatı : 182 sayılı H 
Yasaya göre ödenecek olan hizmeter 
c) Tayın bedeli : Yasalarına göre as 
taamiye bedelleri ile sivil personele ö 
d) Özel kanunlar gereğince ödenecek 
rınca ödenecek sıkıyönetim tazminatı v 
ve dalış tazminatı; 2162 sayılı Yasa 
diğer özel kanunlarına göre verilen ta 
e) TBMM üyeleri yolluk tazminatları 



f) Ek görev tazminatları, 
g) 1765 sayılı Yasanın, 1991 sayılı Yasanın 8 nci maddesiyle değişik 
1,6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılacak ödemeler, 
h) Diğer tazminatlar, 
1) Devlet lisan sınavı ödülü, 

j) Ödül : 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 123 ncü maddesi gere
ğince çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar Bütçe Yasasına göre 
yapılacak ödemeler ile 926 sayılı Yasanm 202 ve 240 ncı maddelerine 
göre çıkarılan tüzükler gereğince yapılacak ödemeler, 
k) Diğer ödüller, 

Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 

a) Cumhurbaşkanı ödenekleri, 
b) Senato, Millet Meclisi Başkanı ödenekleri, 
c) Senato, Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil ödenekleri, 
d) Başbakan, Devlet Bakanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı ödeneği, 
e) Senato, Millet Meclisi üyeleri ödenekleri, 
f) Yargı ödeneği, 
g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 

ı) Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği : 1765 sayılı 
Üniversiteler Personel Yasasının 15 nci maddesi ve Bütçe Yasasının ilgili 
maddesi gereğince ödenecek «kuruluş ve gelişme güçlüğü» ödeneği ile 
«hizmet ödeneği»», 
j) 1765 sayılı Yasanın, 1991 sayılı Yasanın 8 nci maddesi ile değişik 
16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasına göre yapılacak ödemeler, 

k) Diğer ödenekler : Mevzuatı gereğince ödenmesi gerekli d'ğer öde
nekler, 
Bu kalemden karşılanır. 

TEDAVİ YARDIMI VE CE 

a) Tedavi yardımı ve cenaz 
necek her türlü giderler ile i 
larınca satın alınacak ilaç ve 
ihale yapılan eczanelere yapıl 
şehit olan Silahlı Kuvvetler p 
b) Tedavi yolluğu : Özel ya 
göre ödenecek olan tedavi yollu 
Bu kalemden karşılanır. 

DİĞER PERSONEL GİDER 

a) Harçlıklar : Parasız yatıl 
harçlıklar ile yükseköğretim k 
gili olarak düzenlenen her tü 
lantı ve gezilere katılacak öğ 
ler için (30) lirayı geçmemek 
dığı, kayıt, harç ve aidat giderl 
b) Er ve erbaş harçlıkları : 
tile munzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri 
derleri, staj ve öğrenimle ilgili 
gereğince dış ülkelere yollana 
sayla eklenen ek geçici 37 n 
olarak yurt dışına gönderilen 
ki farklar (657 sayılı Yasanın 
Savunma Bakanlığının aynı ni 
öğrenim giderleri, bakanlıklar 
öğrencilerin yapacakları, sta 
13 ncü maddesi gereğince öğ 
yan (Sivil öğrenci, sporcu gib 
Bu kalemden karşılanır. 



200 — YOLLUKLAR : 

210 — YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 
a) Cumhurbaşkanı gezi giderleri : Harcırah Yasasının 2 nci maddesi 
gereğince Cumhurbaşkanının yurt içinde yapacağı geziler sırasında yapı
lan tüm harcamalar, 

b) Yurt içi geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak her çeşit gezi 
ve oturmalarda (Geçici ve daimi personele) 6245 sayılı Yasa, çeşitli ka
rarname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler, mahkûm veya 
tutukluların şevkine memur edilen veya refakat göreviyle bağlı olduğu 
âl sınırı dışına çıkan jandarma er ve erbaşına verilecek gündelikler, 
Bu kalemden karşılanır. 

c) Yurt içi turne faaliyetlerine katılacak Cumhurbaşkanlığı ve Devlet 
Senfoni Orkestraları ve Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve diğer 
görevlilerin ikamet giderleri. 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU : 
Yurt içi sürekli görev yolluğu : 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname ve 
yönetmelikler gereğince (Geçici ve daimi personele) yapılacak ödemeler 
ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları. 
Bu kalemden karşılanır. 

230 — YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR : 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 6245 sayılı Yasanın 50 nci maddesi ge
reğince ödenecek tazminatlarla aynı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince 
belediye sınırları dışında gezici, olarak görev yapanlara ödenmesi gere
ken tazminatlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

240 — YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 
a) Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı gezi giderleri, 
b) Yurt dışı geçici görev yolluğu : Yurt dışına ve yurt dışında yapıla
cak geçici gezi ve atamalarda 6245 sayılı Yasa, çeşitli kararname ve yö
netmelikler gereğince yapılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV Y 
Yurt dışı sürekli görev yolluğu : Y 
larda 6245 sayılı Yasa çeşitli karar 
pılacak ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 
(Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıl 
ma veya toplantının gerektirdiği ka 
ödemeler ile dış seyahat harcamaları 
harcama kaleminden karşılanır.) 

TAHLİYE GİDERLERİ : 
Özel koşullarda ve olağanüstü dur 
matı gereği, dış ülkelerdeki memur 
ile birlikte görev yaptıkları ülkeden 
kalemden karşılanır. Bu harcama 
kalemlere aktarılamaz. 

HİZMET ALIMLARI : 
MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİLE 
a) Proje yarışma ödülü : Yarışma 
cunda önceden belirlenen bedelin ö 
b) Proje düzenleme giderleri : Kur 
kişilere hazırlattıkları proje bedeller 
ması zorunlu olan programların s 
Teşkilâtının 91 ve 340 sayılı Yasalar 
tıracağı araştırma, inceleme, etüt ve 
türlü giderler ile 1979 yılı program 
izlenmesine dair Bakanlar Kurulu 
idareyi ve idari metotları yeniden d 
komisyonlar ve hükümet programın 
devlet memurları dışından katılacak 
saptanacak tutarlar üzerinden ödenec 
c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve g 
kişi ve ekspertiz ücretleri (Adli, idar 
giderler dahil) haczedilen taşınır ve 



eden kıymetlerin değer biçme giderleri, laboratuvar tahlil giderleri) 
d) Harita yapım giderleri : 203 sayılı Yasa gereğince harita alım ve ya
pım işlerinin gerektirdiği her türlü giderler, 
e) İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri: îhale yolu ile yapılan 
tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler, 
f) Devlet malı dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahalli 
örf ve adetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, söz
leşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, 
g) Devlet malı gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

320 — ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
a) Telefon giderleri: Telefon ücret ve giderleri, teleks, hat kiralama, 
telefon tesis, bakım ve nakil giderleri ile abone giderleri, 
b) Posta - telgraf giderleri : Posta - telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

330 — TAŞIMA GİDERLERİ : 
a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen taşıma. gider
leri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler dahil) taşıma gi
derleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama, barındırma, ardiye, kanal 
geçiş ve liman giderleri dahil), 
b) Sonunda muayene kaydıyla 3 aydan fazla dinlenme ve hava deği
şimi alan er ve erbaşların muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar mem
leketine gönderilmesi halinde geçecek günler için yerel rayice göre veri
lecek konaklama ve nakil giderleri; celp ve terhis er ve erbaşının yerel 
rayice göre verilecek konaklama ve nakil giderleri, kıta intikalleri ve 
buna ilişkin, konaklama, barındırma giderleri ile kaçak eşya ve hayvan
ların taşıma, bakım ve korunma giderleri; para taşıma giderleri, araba 
vapuru ve köprü geçiş ücretleri; şehir içi otobüs ücretleri; yoksul hasta, 
cüzzamlı ve akıl hastalarının yol paraları, 
Bu kalemden karşılanır. 

TARİFEYE BAĞLI ÖDEMEL 
a) İlan : Her türlü ilan ve rekla 
b) Sigorta giderleri : Diğer h 
kin olarak ödenen sigorta gider 
memesi esastır. 
Ancak, 
aa) Yanıcı, patlayıcı maddele 
sigorta giderleri, 

bb) Dış ülkelerdeki Devlet m 
yanın ve kira ile tutulan bina 
varsa kiralık binanın, Türk mü 
lerde organizatör şirket tarafın 
konusu yerlerin sigorta giderler 
cc) Dış kuruluşlarla ilgili ola 
dd) Evrakı müsbitelerine gör 
navlun giderleri, 
c) Komisyon, 

d) Kovuşturma giderleri : Suç 
torların yol giderleri, yol tazm 
giderleri; ekspertiz gider ve üc 
suçun açığa çıkarılması ve ihz 
lanma giderleri; mahkeme ilan 
müzaheret giderleri; Medeni K 
tarafından açılacak davalar gid 
gereğince yargıcın ve ticaret si 
yapmaya ödevli bulunduğu da 
lundurulanlarla belirli yerde ik 
lacak ve yurt içinde yer deği 
3236 sayılı Yasa gereğince ma 
ceklerin sevk ve iaşe giderleri; 
rarlarının infaz ve para cezala 



e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler; her türlü ve her yerde kullanılan rad
yo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

350 — KİRALAR : 

a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu 
ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kira
ları; 
Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz grup başkanının 
ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız 
olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek* 
diğer giderler; 

Büyükelçi, elçi, daimi delege, askeri temsilci; askeri ataşe, yardımcı de
lege, başkonsolos için kiralanacak konut ve otellerin, ödenecek kira be
delleri, 
Büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları Devlet Hü
kümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde geçici tutulacak otel, 
garaj ve eşya kiraları; 
Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline eklenen onarım bedel
leri, tutulacak binalar için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye vergi, 
resimleri; 
Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, 
tazminat ve garanti bedeli gibi ödemeler, 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi per
sonelin misyon şefi tarafından temsil yönü nitelikleri dikkate alınarak 
önerilen, ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca 
onaylanan konutlarının (möble, elektrik, havagazı ve genel giderler dı
şındaki) kiralarının, memurun eline geçen net aylığının 1/3'ünü aşması 
halinde, bu 1/3 oranı ile bu oranı aşan kısmının 1/2'si memu>* tarafın
dan ödenmek ve memurun aylığından ayrıca kesinti yapılmamak koşu
luyla geri kalan miktar (1 Mart 1979 tarihinden önce kiralanmış konutlar 

için 1979 mali yılını geçmemek üz 
1978 yılı (R) cetvelindeki hükümler 
b) Makine, alet ve taşıt kiraları : 
leşmeleri gereğince ödenecek diğer 
c) Nükleer yakıt kirası; 
d) Devletin yurt dışında müşterek 
mizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, 
masraflar, 
Bu kalemden karşılanır. 

360 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT 

a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletm 
rilecek işçilik ücretleri, onarım m 
giderler, 
b) Makine ve teçhizat onarımları 
şınabilen makine ve teçhizatın 100 
nnı malzemeleri, yedek parçalar ve 
seselere ödenecek yıllık bakım ve ta 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

370 — BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 

Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz ol 
(Mazbut vakıflara ait akar ve hayr 
kiralanan binalar ve taşmr ıaz mall 
yan tarafından karşılanması mutat o 
dar küçük onarımları, 
Sözü edilen taşınmaz malların 500 
yapılacak kanalizasyon, boya ve bad 
cut elektrik, su ve ısıtma tesisatının 
havalandırma ve klima gibi tesisleri 
rektirdiği bina tadil ve onarımları, 
Noter senedi ile kullanma hakkı bed 
malların getirebileceği kira bedeli 



darma Genel Komutanlığına özgün olmak üzere 5 000 000 liraya kadar 
yeni yapım giderleri, 
Bina küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alımları ve 
giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

380 — 1050 SAYILI YASANIN 48 NCt MADDESİ GEREĞİNCE YAPILA
CAK GİDERLER : 

a) Beyiye aidatı, 
b) Oranı yasalarla belirtilen ikramiye ve mükâfatlar, 
c) Mahkeme harçları ve giderleri : Adli, idari ve mali kaza dolayısıyla 
yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyla ödenecek harç ve 
vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturmalarıyla 
sonuçlanan davalardan ilan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen her 
türlü giderler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 415 nci madde
sinin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkemelerce resen tet
kik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler, 
d) Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi 
vergileri ile geçmiş yıllardan tahakkuk edip de ödenmeyen bina ve arazi 
vergileri, 
Bu kalemden karşılanır. 
(1050 sayılı Yasanın 48 nci maddesinin (c) ve (v) fıkraları bu kalemden 
karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIMLARI : 

a) Telif, tercüme, derleme, patent haklan, kayıt yenileme ücret ve gi
derleri : Telif, tercüme haklarının satmalma ve kiralama ücretleri, pa
tent hakları ve fikir, sanat, teknik yapıtları tercüme bedellerinin (Subay 
ve astsubaylara da) ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Ba
kanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak 
ülkemizin bilim kurumları veya dış ülkeler bilim kurumlarıyla, tanınmış 
ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğru

ya veya işbirliği halinde yap 
leri, olağanüstü ve zorunlu ha 
tirilmesi, inceleme, derlemeler 
met bedelleri, 
b) Vizite ücretleri : Kadrolu 
lerde vizite ücretleri, 
c) Geçici hizmet ücretleri : H 
aciliyeti dolayısıyla mahallen te 
aa) 30 işgününü aşmayan sü 
maksızın çalıştırılacak işçilerin 
bb) Dış kuruluşlarca yerel s 
ücret, prim, ikramiye ve bağışla 

cc) 657 sayılı Yasanın 4 ncü 
lan geçici personel ücretleri, 
paganda ve anketlerde çalıştır 

dd) Gelenekleri ve usullerine 
lan çevirmen, mihmandar, sun 
hakedişleri ve benzeri ödemel 
cağı yerlerin yönetim ve işletm 
bakalar için ödenen ücret, bed 
da yapılacak her türlü sportif 
çalışmalarına ve kamplarına k 
gözlemci, saha komiseri ve yö 
cuların, işçilerin, ilgili Bakanl 
edişleri ve benzeri ödemeler, 
ee) Devlet sınır işaretleri gid 
su tesisatı yaptırma, hamam, ç 
lama, yatak atma, çayır biçm 
zeytinlik bakım ücretleri ve bu 
d) Aidatlar : Kurumlarını ya 
rolu personelin yasalarca zoru 



ile özel yasaları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve gi
derleri, 
e) Kurslara katılma giderleri : Diğer kurumlarca ve ilgili kuruluşlarca 
açılan kurs ve seminer masraflarına katılma giderleri, 
f) Haber alma giderleri, 
g) Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili, yasalarca ödenmesi 
gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanamayan gi
derleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 
410 — KIRTASİYE VE BENZERÎ EMTİA ALIMLARI İLE BASKI VE YA

YIN GİDERLERİ : 
a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri alım ve giderleri : Hizmetin 
gerektirdiği kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin 
alım bedelleri ile büro gereksinmelerine ilişkin her çeşit tüketim malze
mesi alımları ve basılı kâğıt ve defterlerinin alım ve yapımı ile bunlara 
ilişkin diğer giderler. 
b) Yayın alımları : Hizmete ilişkin yayınlar ile 2527 sayılı Basmayazı ve 
Resimleri Derleme Yasasında sayılan basmayazı ve resimlerle yabancı ül
kelerden yurda sokulan aynı nitelikteki basmayazı ve resimleri satın al
maya ilişkin diğer giderler, 
c) Baskı ve cilt giderleri : Hizmetin gerektirdiği her nevi baskı işleri ile 
cilt giderleri. 
Bu kalemden karşılanır. 

420 — YAKACAK ALIMLARI : 
Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıt
ların satın alma bedelleri ile bunlara ilişkin (depolama, bakım, koruma 
ve dağıtım dahil) giderleri bu kalemden karşılanır. Hükümet konakların
da ikamet eden bakanlık ve idarelerin yakacak alımları ve giderleri ter
tiplerine konulan ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

AKARYAKIT VE YAĞ GİDERL 
Makine ve taşıtların işletilmesiyle i 
kimyevi maddeler dahil) bu kalemden 
ELEKTRİK, SU VE HAVAGAZI 
Her türlü aydınlatma, soğutma bede 
ve havalandırmaya zorunlu ve yara 
alımları ile su temizleme kimyevi 
deUeri, çalıştırıcı kuvvet olarak ele 
derler bu kalemden karşılanır. 
YİYECEK VE YEM ALIMLARI 
Yasayla saptanan hakediş maddeler 
tulan ikmal maddeleri bedelleri bes 
türlü ikmal madde ve vasıtaların sa 
türlü (depolama, bakım, onarım, kor 
ler' : Sıhhati bozucu ve aynı zama 
ile sabit olan yatırımlar dışındaki i 
revlerde bilfiil çalışanlara yapılacak 
ilişkin her türlü (depolama, bakım, 
me dahil) giderler ile yalnızca ask 
mekhane levazımatı alımına ilişkin gi 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Janda 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, ha 
ile üç aya kadar (üç ay dahil) dinle 
başın, askeri öğrencilerin iaşe be 
muayeneye şevki gerektiğinde tekr 
linde geçecek günler için verilecek 
er ve erbaşının iaşe ve ibate bedell 
kazandan beslenmeyen jandarma er 
Bakanlar Kurulunca saptanacak iaş 
Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Yasanın 212 nci maddesi 
kümleri saklıdır. 



460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI : 
a) Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : Yasa ve yasaya dayanan tü
zük, yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 
Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü ik
mal madde ve vasıtalarının satın alma, üretim ve yapını giderleri ile bun
lara ilişkin her türlü (Depolama, bakım ve onarım koruma ve dağıtım 
dahil) giderler, yalnızca askeri gereksinmeler için çamaşır makinesi, Si
lahlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, mehter, bando 
ve boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim - kuşam ve yatak levazı-
matı için gerekli ikmal madde ve vasıtalarının satın alınmaları, üretim
leri ve yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım 
ve onarım, koruma ve dağıtım dahil) giderler, 
Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile sap
tanan yatırım dışındaki işlerden bakanlığınca kabul edilen görevlerde 
bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, 
b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve çeşit hayvan 
alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin her türlü 
giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz 
bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzelkişilere karşı işle
yecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar; hayvanları yoketme, 
gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
c) Temrinlik malzeme alımı : Temrinlik malzeme ile ilgili her türlü 
giderler, 
d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme alımları : Hizmetin özelliği gerektirdiği halde 
diğer harcama kalemlerinden alınamayan ve bu harcama kaleminden 
ödeme yapılması Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel malzeme alım
ları, 
f) Tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri : Yabancı ül
kelerdeki temsilciliklerimiz ve bu temsilciliklerde görevli memurların 
tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı güvenliklerini sağlayacak önlem
lerle ilgili harcamalar, karşılıklılık koşulu ile Türkiye'deki yabancı diplo
matik temsilciliklerle konsolosluklarına ve bunların mensuplarına ve 
Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilcilikleri ve konsolos

lukları mensuplarına tedhiş ve 
giderilmesi için güvenlik maka 
tazminatlar. 
Bu kalemden karşılanır. 

470 — SAVUNMANIN GEREKTİRD 

a) Savaş gereçleri ve savaş st 
ları ve giderleri, 
aa) Silahlı Kuvvetlerin topyek 
tılmasını ve devamını sağlamak 
destek tesislerini (Elektronik r 
hil) kurma, genişıetme ve ciha 
lerin, harekât ve alarm yetene 
nin inşa, her kademede bakım 
rinin, tedarik, depolama, muha 
gerektirdiği güvenlik ve teknik 
yapım, bakım ve onarımı ve b 
her türlü taşınır ve taşınmaz ( 
personel taşıyıcıları, arazi ve te 
bu maksadı destekleyecek mall 
giderleri. 
bb) Çeşitli kurumların Silahlı 
karşılığı ödenecek giderler, 
cc) Bütün savaş gereçlerinin ö 
rarlar için verilecek tazminatla 
cekleri zararlar dahil) 
dd) Savaş stoklarının gerektir 
ile bunlara ilişkin bütün giderler 
ee) Uçaklarla ilgili malzeme yap 
rika seviyesi bakımlarında kulla 
tokopi, kart, teyp ile Silahlı Ku 
hane gereksinimi ve seyir hidro 
zatın alım, yapım, tanzim, ter 
rektirdiği 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 türlü silah
larla yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin alım, yapım, 
bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onrım ve emniyeti ile ilgili 
diğer giderler, 
237 sayılı Yasaya göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alınmaz. 
MİT gereksinimleri için yurt içi ve yurt dışından savaş gereçleri alımı 
onarımı ve bakım giderleri; 

hh) Silahlı Kuvvetlere gerek milli bütçe olanakları ve gerekse dış yar
dımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sisteminin yurt için
de yapılamayan beşinci kademe fabrika bakım ve revizyonlarının yurt 
dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (North Atlantic Military Supply 
Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, tevsi ve idari 
masraflarına katılma payları ile bu silahların her türlü fabrika bakım ve 
onarım giderleri, bu silahın sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA ara
cılığı ile yurt dışında yaptırılacak eğitim giderlerine katılma paylan; FMS 
(Foreing Military Sales), YAS (Yabancı askeri satışlar) kredilerine ait 
anapara ve faiz ödemeleri, 

b) Ani hareket, yeniden örgütlenme ve intikallerle askeri hazırlıkların 
gerektirdiği alım ve giderler, yiyecek, yem, yakacak, giyim, kuşam, savaş 
gereçleri, savaş stokları alım ve giderleri; taşıma ve haberleşme giderleri; 
bina, makine, teçhizat onarımları, 
c) Manevra ve tatbikat alım ve giderleri : Manevra ve tatbikatla ilgili 
alım ve giderler, 
d) 3325 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler; 7126 
sayılı Yasaya dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler, 
e) İçişleri Bakanlığı bütçesinin 114-01-1-001-470 harcama kaleminden 

yukarıki «d» bendindeki giderler ile 
ve 6/3150 sayılı Tüzüğün 44 ncü ma 
giderler; aynı yasanın 5 nci maddes 
kım, koruma ve onarım giderleri; 
Bu kalemden karşılanır. 

— TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, F 
a) Temsil giderleri : Makam sahib 
silin gerektirdiği her türlü giderler, 
İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce 
leri ve cenaze törenleri için Türk 
çelenklerin kira bedelleri, 
b) Ağırlama giderleri : Yabancı 
ve davetin şümulüne göre ağırlama 
bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektir 
ye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri il 
Dışişlerinde, icabında yetkililerin eş 
cı konuklara verilecek ziyafet gide 
yabancı konuklar için hazırlanan 
gerektirdiği giderler ve bunlarda g 
konukların yurdumuzda hizmetlerin 
revlendirilenlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış ülkelere götürec 
bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların i 
ların gerekli görülecek onarım, döş 
nukların oturma ve ağırlanmasına 
delleri, 

d) Tören giderleri : Ulusal gün ve 
törenlere ilişkin giderler, Dumlupma 
zeri anma törenleri ile Silahlı Kuv 
gerektirdiği giderler, 



e) Organizasyon giderleri : Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tö
ren giderleri dışında kalan ve spor faaliyetlerine kısa süreli kongre, kon
ferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve orga
nizasyon giderleri, 
f) Fuarların diğer giderleri : Yolluk, kira ve belirli bir başka harcama 
kaleminden karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer giderler, 
g) Tanıtma giderleri; 
aa) Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı 
basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki 
ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş-
ve dönüş bilet ücretleri, 
bb) Plan, yıllık program ve bütçelerin yurt içinde tanıtma ve uygula
ma giderleri : Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon u>gulama 
ve izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri; plan, program ve bütçelerin ulu
sal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, kon
ferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf ve sair araç, gereç ve 
malzeme giderleri; plan, program ve bütçelerin hazırlanması ve TBMM 
Bütçe Karma Komisyonu, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki 
müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden çalışma saatleri dı
şında çalışmak zorunda kalan Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Ba
kanlığı personeline Maliye Bakanlığınca saptanacak tutar ve esaslara göre 
ödenecek gider karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

490 — DİĞER TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 
a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve temizlik mal
zemesi ile bunlara ilişkin giderler, 
b) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında kullanılan 
her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satınalma 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, 
Bu kalemden karşılanır. 

500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI : 
510 — BÜRO MALZEMELERİ ALIM 

Hizmet, çalışma ve işyerinin do 
lar ile hizmetin, çalışmanın ve i 
şınan malların alım ve bakımı 
karşılanır. 

520 — BÜRO MAKİNELERİ ALIML 
Büro hizmetlerinde kullanılacak 
ilişkin makine alım ve bakımlar 
karşılanır. 

530 — YANGINDAN KORUNMA M 
Yangından korunmanın gerektir 
ler, (Başka harcama kalemine b 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ ALIMLA 
Büro malzemeleri ve makineleri 
diğer demirbaş (Askeri gereksin 
kazan, karavana, tencere gibi m 
larına ilişkin giderler bu kalemde 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TA 
610 — TAŞIT ALIMLARI : 

237 sayılı Yasaya göre daire h 
otobüs, makam otoları ve taşıtla 
leri, şase halinde alınan taşıtlar 
tirdiği giderler, bağış yoluyla k 
Maliye Bakanlığınca kamu sektö 
sağlanacak taşıtların kazanımı 
depolama, kontrol, muayene g 
terek gayretle oluşturulan maki 
haller gereksinimi olan makine 
derleri, 
Bu kalemden karşılanır. 



620 — MAKİNE, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satınalma, imal, 
montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin diğer giderler, 
b) Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, 
telefon santralı gibi makine ve vasıtalarla büro gereksinimi dışında hiz
metlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü 
ve üretimin artırılması amacına yöneltilmiş hizmet üretiminde kullanı
lan makine, alet, cihaz ve sabit -tesis giderleri ve kompüter satınalma 
bedelleri, 

c) Öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuvar, matbaa, 
atölye, gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili ku
ruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine göre gerekli makine, 
alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane, inşa edilerek yeni 
hizmete giren savaş gemileri ve araştırma yerlerinin yalnızca büro gerek
sinimi masa, sıra, sandalye, tabure, etalaj; alet ve cihaz koruması için 
gerekli örtü, dolap ve vitrinleri; kürsü yazı tahtası, soba, yatak, karyola, 
komedin gibi hizmetin yapılması için gerekli teçhiz giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

Geçmiş yıllarda hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane ve araştır
ma yerlerinin (d) fıkrasında belirtilen gereksinimleri «590 Diğer demir
baş alımları» harcama kaleminden karşılanır. 
Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması faaliyetindeki ödenek, el sa
natlarının geliştirilmesi amacıyla Maliye ve Sanayi ve Teknoloji Bakan
lıklarınca saptanacak esaslara göre harcanmak üzere Türkiye Halk Ban
kasına ödenebilir. 
e) Esnaf ve kefalet kooperatifleri ve üst kuruluşlarına Köy İşleri Ba
kanlığı bütçesinde yer alan 113-02-2-002 faaliyetinin 620 kod numaralı 
harcama kalemindeki ödenekten Maliye, Ticaret ve Köyişleri Bakanlık
larının birlikte saptayacağı esaslara göre ödemede bulunulur. 

630 — DIŞALIM KREDİLERİ ESKİ YILL 
Bütçe Kanununun konu ile ilgili ma 
işlemi bulunduğu takdirde, daireler y 
caklardır. Bu kalemde yer alan öde 
olup, başka giderlere karşılık tutulam 
açılmaz.) 

700 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARI 
710 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 

a) İhale yoluyla yaptırılan yapı, tes 
olarak müteahhitlere ödenecek hakedi 
b) Taşaron marifetiyle yaptırılacak 
malar, 
c) İnşaatla ilgili yapım, sırasındaki 
d) Özel yasalardaki usuller uygul 
lesi mümkün olmayan hallerde, eman 
gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük o 
harcama kaleminde sayılanlar dışınd 
ması, geçici şantiye tesislerinin yap 
alınmasına ilişkin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

720 — NATO ENFRASTRÜKTÜRÜN İN 
GİDERLER : 

730 — 3010 SAYILI KANUN GEREĞİNC 
3010 sayılı Kanun gereğince yapılac 
yıl içinde daireler bu kalem altında 
lardır. (Bütçe yapılırken bu kalem açılm 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 
810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 

Vergi, resim ve harçlar : Diğer terti 
ödenen vergi, resim ve harçlar dı 



otoların işletmeye ilişkin vergi, resim ve harçları, belediye vergi, resim 
ve harçları Hazineye ödenecek diğer vergi, resim ve harçlar, (Mahkeme 
harçları ve giderleri formülünde geçen vergi, resim ve harçlar ile bina ve 
arazi vergileri hariç) 
Bu kalemden karşılanır. 

820 — DİĞER ÖDÜL, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER : 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğin
ce Devlet memurları dışındaki kişilere ödenecek çeşitli ödül, ikramiye, 
mükâfat ve verilecek para, hediye gibi ödemeler bu kalemden karşılanır. 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
a) Örtülü ödenek, 
b) MİT istihbarat ve propaganda moral ve eğitim giderleri : MÎT is
tihbarat ve propaganda planlarının hazırlanması, bunların uygulanması, 
MİT mensuplarının moral ve eğitimleri için yapılacak iç ve dış çalışma
lar giderleri; teşkilat dışı personele yapılacak ödemeler; yurt istihbarat 
ve propagandası bakımından yarar umulanlarla yapılacak anlaşmalar 
karşılıkları; bu konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, ya
yın, fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri, 
(MİT Yasasında gösterilen hizmetler gereği yapılacak her çeşit istihbarat 
ve propaganda giderlerinden, açıklanmasında sakınca görülenler hak
kında 1050 sayılı Yasanın 204 sayılı Yasayla değişik 77 nci maddesi hü
kümleri uygulanır.) 
c) 644 sayılı Yasanın 21 nci maddesi gereğince yapılacak gider karşılığı : 
Bu fıkraya ait ödenek (b) fıkrasındaki giderler gibi harcanır, 
d) Gizli haber alma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

840 — ULUSLARARASI PROFESÖR, UZMAN, MEMUR VE ÖĞRENCİ, 
GİDERLERİ : 
4895 sayılı Yasa gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmala
rının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, uluslararası kültür kurumları
nın heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri üstlenilen ya da mübadele dolayısıyla yurt dışın

dan gelen öğrencilerle diğer 
ikamet ve iaşeleri için yapıl 
giderleri bu öğrencilerin her 
rilen elemanların zorunlu g 
cilerin yollukları dahil), 
Bu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINM 
LUNDURMA GİDERLER 
Sağlık nedenleriyle karantin 
ve yurt dışında emniyet göz 
cek ve barındırma ile her tü 
şıma giderleri hariç), mültec 
muş, emniyete sığınmış ve d 
rumlara teslim edilinceye k 
yapılan her türlü giderler bu 

860 — NATO VE CENTO GİDER 
a) Güney - Doğu NATO v 
va Kuvvetleri Komutanının 
ralanan binanın kira bedeli 
askeri temsilcilik, müşavirlik 
tarafından NATO ve CFıNT 
ve temsil giderleri ile NATO 
edilen geçici görev yollukla 
Karargâh personeli ile bu p 
lendirilenler için bina kira 
ve diğer giderleri ile resmi 
giderleri, 6375 sayılı Yasay 
reken tazminatlar, 

b) NATO ve CENTO ask 
ziyaretlerinde makam sahib 
metinin gerektirdiği her çeşit 



Söz konusu gereksinmeleri karşılamak amacıyla senesi içinde yapılmış 
olan giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı nedeniyle ödenemeyerek 
borca bırakılan tutarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

870 — TABLO, HEYKEL VE ESKİ ESER ALIMLARI İLE ARKEOLOJİK 
KAZI GİDERLERİ : 
a) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun VII nci bölüm 47 nci maddesi 
gereğince oranı yasalarla belirtilen ikramiye, ihbariye ve mükâfatlar ile 
müzelere alınacak her türlü eski eser satın alma giderleri bu kalemden 
ödenir. 

b) Kültür Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruhsatnamesi hükümle
rine göre; ilmi bir heyetle, arkeolojik kazı yerlerinde yapılan kazılarda, 
yeraltında bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılmasında, 
mimari kalıntıların yerinde korunmasında, taşınır eski eserlerin kazı ev
lerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere maledil-
mesinde lüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, 
bakım ve onarım giderleri; kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, 
araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri; 
kazıda kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve 
onarım giderleri; resim ve film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malze
menin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava fotoğ
rafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptı rdması giderleri ile tedat ve 
numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve ören yerlerinin iç 
ve dışlarının düzenlenme giderleri; taşınır ve taşınmaz eski eserlerin ona
rım ve korunmaları için gerekli her türlü araç ve gereçlerle, kimyevi mad
delerin alım giderleri; yurt dışı ve yurt içi eski eserlerle ilgili sergi gider
leri, yurt dışındaki milli anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her 
türlü giderler, 
c) Devlet resim - heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan 
jüri tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykeller 
ile bakanlık onayı ile, sanatçılardan kurum veya kuruluşlardan satın alı

nacak yeni yapılmış veya tarihi ve s 
tablo, heykel alımları giderleri, 
Bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER : 
910 — YATIRIM PROJELERİNİN KAM 

ALIMLARI : 
a) Arazi, arsa, bina, fabrika, depo, 
malların satın alınması için yapılacak öd 
b) Üzerinde Medeni Kanun ile diğer 
için ödenecek bedeller, 
c) Kamulaştırma, satın alma, ayni ha 
geçici işgalin gerektirdiği giderler ve 
ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 
(Dış memleketlerde yaptırılacak bina v 
ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından sat 
reç ve nakliye için 2490 sayılı Yasan 
leri Bakanlığının önerisi ve Maliye B 
Bakanlar Kurulundan alınacak karar 
lemleri yapılabilir.) 

920 — KURUMLARA KATILMA PAYLAR 
a) İktisadi Devlet Teşekküllerine kat 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine kat 
c) Ortaklıklara katılma paylarına iliş 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katı 
e) Kamu finansmanı ile kurulmuş ö 
larına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara katılma paylarına 
Bu kalemden karşılanır. 

930 — İKTİSADİ TRANSFERLER VE YA 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri 
f erler : 



- a) İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler, 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler, 
c) Hükümetçe alınan önlemler dolayısıyla ödenecek görev zararları, 
d) Müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler, 
e) Diğer iktisadi transferler ve yardımlara ilişkin ödemeler, 
f) Kaynak açığını karşılamak üzere TC Devlet Demiryolları İşletme
sine, geçmiş ve cari yıl zararlarını karşılamak için Denizcilik Bankası ve 
Türk Havayollarına, borçlanma gücünü yitirmiş olan yerel yönetimlerin 
programlanan projeleri gerçekleştirmek ve 5116 sayılı Yasaya göre ku
rulan Yerel Yönetimler Fonundan karşılanamayan tahsisler için İller Ban
kasına yapılacak yardımlara ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak 
ödemeler. 
Bu kalemden karşılanır. 

940 — MALİ TRANSFERLER : 
a) Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarına ilişkin öde
meler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak ödemeler, 
c) Özel idarelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
d) Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
e) Fonlara katılma payları ve ödemeler, (Merkez Bankası nezdinde 
açılacak selektif kredi fonu, kalkınma planı ve yıllık programlara uygun 
olarak kredilerin yönlendirilmesi maksadıyla öngörülen ihracat, sanayi, 
küçük esnaf, tarım, turizm ve maden sektörlerine verilecek krediler için 
faiz farkları) 
f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer mali transferlerle ilgili ödemeler, 
j) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma ile ter
sane 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 : Yasalar 
kullanılacak büro ve malzem 
yılı Yasanın 182 nci madde 
gündelik ve harcırahlar ve s 
m) Esnaf ve Kefalet Koop 
Bakanlığı bütçesinde yer alan 
harcama kalemindeki ödenek 
larının birlikte saptayacağı es 
n) Yurt içinde Hazine mülk 
bulunmamakla birlikte uğraş 
yapılarının gerektiğinde her 
tım işlerinin Kültür Bakanlığ 
pılma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER 

a) TC Emekli Sandığına ya 
sayılı Yasanın ek 6 ncı madd 
netim giderlerine katılma pay 
ler; 5434 sayılı Yasanın geçici 
delerine göre yapılacak ödem 
maddelerine göre yapılan öd 
ödemeler; TC Emekli Sandığ 
name hükümlerine göre yapıla 
(Yukarıda belirtilen ödemeler 
gereğince taksite bağlanmış ö 
bulduğu ödemeye ilişkin fıkrad 
b) TC Emekli Sandığı dışınd 
ları gereğince yapılan aylık öd 
c) Yurt içi eğitim kurumlar 
zılma, öğretim, tasdikname, s 
ile ilaç ve tedavi giderleri, 
d) Yurt dışı eğitim kurumla 



e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin 
burs giderlerine ilişkin ödemeler, 
f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 
g) Memur çocuklarına pansiyon ücretlerinden yapılan indirimler karşı
lığı ile ilgili ödemeler, 
h) 6660 sayılı Yasa gereğince yurt içi ve dışında yetiştirileceklerin te
davi, ders, araç ve enstrüman giderleri; bunlara ilişkin öğretmen, uz
man ve yabancı uzman ücretleri; sanatları ile ilgili olarak kendilerine 
yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gös
terilerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, re
fakatindekilerle birlikte gidecekleri temsil, konser, müze ve galeri ve ser
giler için ödenecek duhuliye ücretleri; taltif mahiyetinde yetiştiricilerine 
ve kendilerine hediyeler; sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde 
kendilerine ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderleri; Yasaları 
uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere 
Harcırah Kanunu hükümleri gereğince, ödenecek yolluk ve 350'şer lira 
aylıkları; yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere gerek 
harcırah, gerek aylık ödemeleri için tahsilde bulunacakları ülkelerdeki 
Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırahları, 
i) Dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküllere 
yapılacak ödemeler, 
(Birleşmiş Milletler Türk Derneği ile ATA Derneğine yapılacak yardım
lar Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Basın Derneğine yapılacak yardım Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili harcama kaleminden öde
nir.) 
j) Memurların öğle yemeğine yardım faaliyetindeki ödenek, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesinde sözü geçen yönetme
lik hazırlanıp uygulanması sağlanıncaya kadar, 1978 mali yılına kadar 
uygulandığı üzere, yemek servisi olan ya da diğer bir bakanlık veya ku
ruluşla birlikte yemek servisi kurmuş bulunan ilgili bakanlık ve kurulu
şun yardım sandığı veya derneğine veya sendika yardımlaşma sandık
larına veya yemek servisi yönetim kurullarına ödenir. (Memurlara nak
den verilmez.) 
k) Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri; 

aa) Türk kültür varlığını koruma v 
yetlerle ilgili olarak yaptırılacak araş 
ile fotoğraf, film, dublaj, sutitraj, ve 
ma giderleri; Kültür Bakanlığınca, B 
lar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt 
kuruluş ve kişilere yaptırılacak her tü 
gesel v.b. dahil), yazdırılacak senary 
ile; satın alınacak her türlü ve türde 
tırılması, satın alınması ile ilgili tüm 
larında, ilkokul çağındaki Türk öğren 
gelecek zarar ve zorunlu sigorta hasar 
bb) Dış ülkelerdeki soydaşlarımıza a 
türel teşekküller, Türk kurum ve dern 
ile ilgili tarihi ve bedii kıymeti haiz b 
ve personelin ödenmesi kabul edilecek 
cc) Mezkûr kurum ve derneklere ya 
kım, onarım ve yönetim giderleri; bu 
revlendirileceklerin yolluk ve zorunlu gi 
dd) Türk dil ve kültürünü dış mem 
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyr 
bancı ülkelerdeki Türk kültür kurum 
görülecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı uyruklu 
kiye'de öğrenim ve staj yapmalarını 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür v 
su ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı 
den yazılı uygun görüşü alınmak sure 
ca ülkemize çağırılacak kimselerin yo 
gg) Türk kültür ve sanatını tanıtma 
konserler, temsiller vermek ve folklor 
nat eserlerine ait sergiler açmak üzere 
yurt dışında hakkiyle temsil edebilecek 
yolluk ve ücretleri ve davet suretiyle 



Bakanlığınca uygun görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli sanat ve kül
tür kurumları mensuplarının çağıranlar tarafından ödenmeyen yolluk ve 
zorunlu giderleri; 
hh) Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla yabancı ülkelerde dü
zenlenecek sergi, kitap fuarı, film şenliği ve haftaları için satın alınacak 
yayınlar, filmler ve hazırlatılacak sergi ve bunları tanıtıcı her tür mal
zeme ve broşür giderleri ile her tür sanat gösterileri için görevlendirile
cek sanatçıların yollukları. 
ii) Dış ülkelerdeki ırkdaşlarımızın dini ve ahlaki bilgi ve görgülerinin 
geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarını güçlendirme amacıyla ya
pılacak giderler ve bu amaçla dış ülkelerdeki dini tesis ve teşekküllere 
yapılacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallinden temin olunacak 
ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret ve yollukları, 
Bu kalemden karşılanır. 
İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konulan ödenekten 
gerek görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın 
uygun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «830 - a Örtülü ödenek» le ilgili 
tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.) 
Yukarıdaki (aa), (bb), (cc), (dd), (gg) ve (ii) fıkralarında yer alan for
mül yurt dışındaki Türk işçileri için de uygulanır. 
1) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faaliyeti ile 
ilgili olarak : Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç duruma düş
tükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebileceklere 
ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemeyecek durumda ol
dukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek giderleri için ve
rilen paralar, (Bu paralar borçluların yurda dönüşlerinde ilgili sayman
lıkça takip ve tahsil edilir. Muhtaç ve yoksul oldukları soruşturma so
nucu sabit olanların borçlan Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü mad
desi hükümleri dairesinde terkin olunabilir.) Ülkemizi tanıtma amacıyla 
yetkili makamlarca dış ülkelere geçici olarak gönderilenlerden güç du
rumda oldukları anlaşılanların ani ve ciddi müdahaleyi gerektiren, tedavi 
ve cenaze giderleri; muhtaç durumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını ko
rumak için yapılacak hukuki ve teknik danışma, avukat ücretleri ile bu
lundukları ülkedeki siyasal ve sosyal koşullar içinde muhtaç duruma dü

şen Türklere Dışişleri Bakanlığ 
lü iaşe, ibate, giyim eşyası ve 
oldukları saptananların tedavi 
sından sonra ancak söz konus 
kin olunabilir. Ödünç olarak 
döviz kuru üzerinden tahsil edil 

m) Dış ülkelerde siyasi tanıtm 
siyasi alanda tanıtılması, olum 
siz hale getirilmesi amacıyla ö 
tap, makale yazdırılması, satın 
ması, film yaptırılması, gazet 
zete nüshaları ile televizyon p 
(Bu tertibe konulan ödenekte 
lığının önerisi ve Başbakanlığı 
«830 - a Örtülü Ödenekle» ilg 
Bakanlığınca aktarma yapılabi 

Yapılacak anlaşmalar gereğinc 
derilecek uzmanların ödenmes 
nüş yollukları ile o ülkelerden 
için yapılacak ödemeler ile eği 

n) Öğrencilere yemek yardım 
demi ve yüksekokullarca öğren 
yapılacak yardımlar, tespit ed 
merkezi veya merkezi bir ün 
netmelikleri gereğince, Gençli 
Spor Bakanlığınca çıkarılacak 
karşılanır. 

o) 19 Mayıs 1979 Gençlik v 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bü 
de yer alan ödeneğin harcama 
lığı ile Maliye Bakanlığı taraf 
p) Atatürk'ün 100 ncü doğum 



Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yıldönümü dolayısıyla, 1979 mali yı
lından başlamak üzere yapılacak her türlü harcama, Kültür Bakanlığın
ca saptanacak şekil ve esaslara göre Atatürk'ün doğumunun 100 ncü 
yıldönümünü kutlama komitesince yapılır ve bu kalemden karşılanır. 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 

a) tç Devlet borçları anapara ödemeleri, 
b) İç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
c) îç Devlet borçları genel giderleri, 
d) Dış Devlet borçları anapara ödemeleri, 
e) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
f) Dış Devlet borçları genel giderleri, 
(tç ve dış Devlet borçlarına ilişkin ödemeler, borcun doğuş yılına bakıl
maksızın cari yıl bütçesinden karşılanır.) 
g) Geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları, 

h) Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç 
i) İlama bağlı borçlar, 
Hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili 
ması nedeniyle kendi tertibinden veya 
ları faaliyetinden ödenemeyen ilama 
tertibi bulunmayan ilama bağlı borçla 
yolu ile alacaklısına ödenmesine kara 
j) Geri verilecek paralarla ilgili ödeme 
k) Faiz, acyo, para farkları dolayısı 
cari hesaplarının faiz ve muamele ve 
yasaların verdiği yetkilere dayanılara 
misyon, gider vergisi ve diğer giderler 
cak hizmetler karşılığında ödenecek k 
1) Diğer borç ödemeleri, 
Bu harcama kaleminden karşılanır. 




