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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına; 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarıla
rının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak öncelik
le görüşülmeleri onaylandı, maddeleri, ve tümü ka
bul edildi. 

14 Ocak 1982 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

(Basjkanvekıili 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

(Kâltip Üye Kâtip Üye 

n — GELEN KÂĞITLAR 

Raporiar 
1. — 1982 Malıi Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 11 . 1' . 1982) (S. Sayısı : 4) 
(Dağıtma tarihi: 11 .1 . Î982) 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, (1/75) ve 
'Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/75) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : İ l . 1 . 1982) (S. Sayısı : 5) 
(Dağıtma tarihi : 11 , 1 , 1982) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/76) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi: 
11 . 1 . 1982) (S. Sayısı : 6) (Dağtoıa tarihi : 
1 1 . 1 . 1982) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu, (1/77) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi : 11 . 1 . 1982) (S. Sayısı : 7) (Dağıtma ta
rihi : 11 .1 .1982) 

5. — Ankara Üniversitesi 1982 Mali Ydi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/78) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11 . 1 , 1982) 
(S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1982) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1982 Mali Yılı. Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/79) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 

7. — İktisadi ve Ticari Mimler Akademileri 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/80) (Rapoorun Başkanlığa geliş 
tarihi : 11 . 1 . 1982) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tari
hi : 11 .1 . 1982) 

)8. — İstanbul Üniversitesi 1982 Mali Yılı Büt
çe Kanunu Tarasısı ve Bütçe - Plan' Komisyonu Ra
poru. (1/81) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı: İl) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1982) 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu (1/82) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11,1.1982) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi 11.1.1982) 

10. — Ege Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/83) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.1,1982) 
(S. Sayısı : 13) (Dağıtma' tarihi : 11.1.1982) 

11. -r-- Çukurova Üniversitesi 1982 Mali Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu, (1/84) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1,1982) (S. Sayısı: 14) (Dağıtma torihi: 11.1,1982) 

112. — Diyarbakır Üniversitesi 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/85) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

13. — Fırat Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru, (1/86) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı: 16) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

14. — 19 Mayıs Üniversitesi 1982 Mali Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/87) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
İl. 1.1982) (S. Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 11,1.1982) 

15. — Bursa Üniversitesi 1982 Maili Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/88) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11,1.1982) 
(S. Sayısı : 18) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

16. — Anadolu Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/89) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 1U1.1982) 
(S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

17. — Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Mali Yıh 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/90) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 
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18, — Atatürk Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/91) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) 
(S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 

19, — inönü Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarlısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/92) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1982) 
(S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 

120. — Selçuk Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Koomisyonu Raporu. 
(1/93) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11,1.11982) 
(S. Sayısı: 23) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

21. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1982 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/94) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 

22. — Boğaziçi Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve 'Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/95) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 

23. — Kayseri Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/96) (Raporum Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) 
(S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 11.11.1982) 

124. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1982 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/97) (Raporun Başıkanliğa geliş tarihi: 
11.1.1982) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : Tl.1.1982) 

25. — Karayolları Genel1 Müdürlüğü 1982 Ma
li Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/98) (Raporun Başıkanliğa geliş 
tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1982) 

26, — Devlöt Su îşferi Genel Müdürlüğü 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/99) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma ta
rihi : 11.1.1982) 

127. — Orman Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/100) (Raporun Başkanlığa geliş ta
rihi : Tl. 1,1982) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1982) 

28. — DeVlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/101) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 31) 
(Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

29. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe - Planı Komisyonu Raporu. (1/102) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sa
yısı : 32) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982) 

30. — Petrol1 tşleri Genel Müdürlüğü 1982 Ma
li Yılı 'Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/103) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.1.1982) (S., Sayısı : 33) (Dağıtma ta
rihi : 11.1.1982) 

'31. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/10)4) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 34) 
(Dağıtma tarihi : 11.,1:1982) 

32. — Tekel Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/105) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1982) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 11.1.1982) 

...>... 
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BÎRtNCf OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ; hnten AjYKUT 

BAŞKAN — 33 ncü Biiriesjiımi açıyorum. 

'BAŞKAN — Yoklanma yapılaicaktır. 
(Yok'Uaıma yapıldı.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1174) (S. Saym : 4) 
(Dağıtma tarihi: 11.1.1982) (1) 

BAŞKAN — Bugünkü konumuz, 1982 Yılı Büt
çesinin görüşülmesidir. Bu konunun görevlerimiz ara
sındaki önemi üzeriinde tek kelime söylemeyii fazla 
sayarım. Şüphe yok 'ki, Hükümetçe 'hazırlanan Tasa
rının Yüksek Meclisiinizdieki çalışmalarla en faydalı 
ve en iyi şekli alacağı muhakkaktır., 

Bu konuşmalarımızın istenen düzende yürümesi
ni sağlamak İçlin, Başkanlık Divanınca hazırlanmış 
olan ve Komisyon Başkanlarınca da tasvip edilmiş 
olan bazı disiplin kararları 'bastırılarak yüksek huzu
runuza getirilmiş bulunuyor. (Başkanlıkça ricamız, bu 
dMplin usuleninle aizalmî derecede riayet edilmesidir.; 

Şimdi, 1982 Yılı 'Bütçesini Yüksek Heyetinize sun
mak üzere Sayın Maliye Bakanını kürsüye rica edi
yorum. 

MALİYE BAKANI KAYA BRDEM — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

1982 Mali Yılı Bütçe Tasarısının; Bütçe - Plan 
Komisyonunun ayrıntılı, özenli ve verimli incelemişle
rinden sonra Yüce Meclisinize sunmuş bulunuyo
ruz. 

Daha önceki konuşmalarımda 1982 Yılı Bütçesi 
ile enflasyon hızını düşürecek, üretim yavaşlamasına 
neden olan etkenleri ortadan kaldıracak, kamu per-
soneliriin ve dar ve sabit gelirli kesimlerin fcazanç-

(l) 4 ncü S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

larında artışlar sağlayacak ve dkonomıik istikrarın 
korunmasını sürdürecek önlemleri içeren mali politi
kaların izleneceğini ve bunun büyük ölçüde 198Ü yı
lının devamı mahiyetinde olacağını bölintmiş'tim. 

Bütçe - Plan Komisyonunun değerli katkıları ile 
1982 Mali Yılı Konsolide Devlet Bütçesinlin, ekono
minin yönlendirilmesi açısından etkinliği artırılmış ve 
huzurlarınıza sağlam kaynaklarla finanse edilen, har
camalarında tasarrufa özen gösterilen ve kısa sürede 
ürdtüm artışı sağlayacak olan yatırımlara öncelik ta
nınan ibir bütçe getirilmiştir. 10 aylık olarak düzen-
l'enmiş bulunan 1982 Yılı Bültçesi bu şeklîyle; progra
ma uyumlu, % 25 düzeyine çekilmiş (bir enflasyon 
hızını hesaba katan ve beklenen % 4,4'lük kalkınma 
hızını gerçekleştirebilecek olan bir büyüklük ve kom
pozisyona sahiptir. 

1982 Bütçesi ve hazırlanmış olduğu dış ve İç ekö-
nomlik ortam hakkında ayrıntılı açıklamalariimıa geç-
mleden Önce huzurlarınızda, Danışma 'Meclisli Bütçe -
Plan Komisyonunun Sayın Üyelerine, değerli katkı
ları nedeniyle Hükümetimiz adına sükunlarımızı su
narım. 

Dünya dkonomfei: , 
Piyasa ekonomisine »bağlı sanayileşmiş ülkelerin 

büyük bir kısmında l^O^de ve 1981% ilik dokuz ayın
da oranı düşürülemeyen enflasyon baskısı, gelişmekte 
olan ülkelerin çoğunda daha ağır bir şekilde hissedil
miştir. Buna rağmen iktisadi faaliyette canlanma kay
dedilmemiş, durgunluğun doğal sonucu olarak 'îşsliızlik 
oranları çok yüksek düzeylere ulaşmıştır. 

Merkezi planlarla yönetilen ülkelerin büyük kıs
mında da, 1980 yılında fiyat artışları nispeten yüksek 
oranlara ulaşmış; büyüme hızlarında düşmeler göz
lenmiş, plan hedeflerine ulaşılmadığı göriütaüsjtür. 
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'Sanayileşmiş ülkelerin, kendilerini bir ölçüde ko
ruyabilmek için dış ticarette uygulama yoluna gittik
leri himayeci önlemler, gelişmekte olan ülkelerin İh
racat hacimlerini daraltmış bulunmaktadır. Ticaret 
hadleri de, esas petrfol ihracatçısı ülkeler hariç, 
diğer gelişmekte 'olan ülkelerin aleyhine gelişmiş-
Itir. 

Sanayileşmiş «ve ıgelişmek'te olan ülkelerde dur
gunluğun birbirine sdbep - sonuç ilişiklisi ile zin
cirleme bağlı olarak diddi boyutlara ulaşmış ol
ması, (iktisadi istikrar politikalarının seçilmesini ve 
uygulanmasını tüm ülkelerde ıgüçieştirmiştir. 

Hem sanayileşmiş, hem de gelişimeiklfce olan ülke
lerde, 1978 sonlarından İtibaren yüksek oranlara ula
şan fiyat artış hızları, 198ü'de de, bazı ülkelerde bir 
miktar azalış kaydetmekle birlikte, yüksek düzeyini 
Ikorulmuıştur. 

Lâtin Amerika ülkelerinin hemen hepsinde enf
lasyon hızı '% 20'nin üstlünde olup, grup ortalaması 
1981 'ıin ilik 9 ayında»% 63'ftür. 

1978 sonrası enlfllaısyonist sürecin en belirgin özel
liği, ülkelerin yurt içi fiyat artışlarıyla dış kaynaklı 
fiyat artışları arasındaki ikarşılılklı etMleşilmdir. Sana-
lyİieşsmiş ülkelerde fiyat artışlarına geçici talep baskı
ları ve uluslararası ticarete konu olan kilit mallar -
dalki fiyat artışları sebep olmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde, buna, mamul mallardaki fiyat artış
ları da dklenımekfcedir. 

iBnflasyon hızındaki değişiklikler ülkeler ara
sında giderek aynı zamanlarda görülmeye başlan-
malfetadır. 

Ülkelerdeki enflasyon oranını etkileyen dış kay
naklı unisurlar; uluslararası döviz (kuru hareketleri, 
ülkenin petrol ve diğer hammaddelere bağımlılığı ol
muştur. 

iSanayüleşmiş ülkelerde fiyat artışlarına işgücü 
maliyetleri açısından bakıldığında, , 1979-1980 yılların
da reel ücretlerddki aritış ya çok azdır veya azalış 
göstermektedir. 

ıSanayileşımiş ülkelerde 1976 - 11979 yılarında % 
4 ovanında <olan üretim artışı, 1980 yılında ortala
ma olarak '% 1,5 198İ1 yılı için isıe !% 1,6 olması 
beklenmektedir.: 

Sanayileşmiş Ülkeler ortalamasının 'daima üstün
de 'kalan reel bir gayri ısafi milli hâsıla artış hızı 
gösteren tek üllke Japonya'dır. Bunu da, ihracatın
daki büyük artışa borçlu bulunmaktadır. 

İSanayileşmiş ülkelerin istihdam artış hızları da 
yavaşlamış, 1978 - 1979 yıllarındaki ortalama % 2 

dolayındaki artış, 1980 - 1981'de yaklaşık % 0,5'e 
inmiştir. 

IBu ülkelerde toplam talebin yaklaşık 1 /6'sıını teş
kil eden Ikamu tüketim harcamalarındaki artış, 1980 
ve 1981'de çok yavaşlamıştır. Tüketim harcamaları 
özellikle 1981 yılında uygulamaya konulan vergi 
politikalarından etkilenerek daralmıştır. 

Toplam iç talepteki yavaşlama, (sanayileşmiş ülke
lerin lithal taleplerini de azaltmış; inal ve hizmet iıt-
halaitmda 1979'da '% 10 olan gerçek büyüme 1980' 
de, •% 1,5'a inmişltir. 

ıBütün bunlar sanayileşmiş ülkelerdeki istihdam 
artışlarını da yavaşlatmış; işsizlik oranları 1980 ve 
19811in ilk dokuz ayında süratle yükselmiştir (İşsiz
liği % 13'© kadar ulaşan ülkeler vardır). 

Petrol ihraç etmeyen gelişımdkte olan ülkeler, ih
raç malları için önemli bir pazar olan sanayileşmiş 
ülkelerdeki durgunluktan geniş ölçüde etkilenmek-
ifcedirler. Bu ülkeler gittikçe artan dış borçlanmaya 
rağmen kaynak sıkıntısı (içindedirler. Bu sıkıntı ise 
hem kalkınmayı hem de 'tüketim harcamalarını sınır
lamakta, zincirleme olarak beslenen uluslararası re-
ısesyon dolayısıyla da bu ülkelerin yurt içi hâsıla^ 
larmda talep azalmaktadır. 

Sanayileşımiiş 'ülkelerin 1980 ve 1981 yılında karşı 
karşıya bulunduğu 'iki büyük sorun, iktisadi büyü
menin <ve fiyat lis/tfikrarının —sağlanaimaıması ve öde
meler dengesindeki açıklar ile bunların finansımanı-
du\ 

IBu ülkeler genellikle kısıtlayıcı bütçe politikaları 
ve para politikalarının yardımıyla enflasyonla mü
cadeleye girmişlerdir. Para anzrada'ki arltış genellikle 
sınırlanmakta; ancak durgunluğu artıracağı endişe
siyle bu sınırlamalar büyük oranlara vardırılamamak-
Itadır. 

Petrol ihracatçısı olmayan gelişme yolundaki ül
kelerin çoğunluğu 1979'da ve 1980'in önemli bir bö
lümünde uyguladıkları genişletici politikalar sonucu 
yüksek enflasyonla karşılaşmışlardır. 1980 sonunda 
gerçekleştirmeye başladıkları arz-talep dengesini ve 
dış dengeyi makul sınırlar içinde tutmaya yönelik 
politika değişikliklerinin sonuçlarının 1981 ve daha 
sonraki yıllarda alınması beklerumek'tedir. 

Bu ülkeler, enflasyonla mücadele eltmek ve cari 
ödemeler dengesi açıklarını azaltabilmek için sıkı 
para politikası ve talebi kısmaya yönelik vergi po'li-
ıtikaları uygulamaya yönelmişlerdir. Ancalk, talebi 
frenleyici ive enflasyonu yavaşlatıcı politikaların uy
gulanmasında fgecükildiği için 1980 yılında enflasyo
nun ağırlaşması önlenememiştir. 
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Esas peltrol ihracatçılarının artan ihracat gelir
leri, bunları daha genişletici politikalara yöneltmişçe 
de, 1980 - 198ü politikalarında görülen Ibu genişle-
rne, 1973' - 1974 dönemindeki kadar ölçüsüz olma
mıştır; ıtüketiimi (teşvike değil, verimli yatırımlara ön
celik vermeye yönelmişlerdir. 

Merkezi planlı ekonomilerde ağırlık; ödemeler 
dengelerinin düzeEitoeısine, bunun içlin de İhracata 
yönelik üretimin, artırılmasına önem verilmiştir. İt
halatın, özelikle 'gııda maddeleri ithalatının daraltıl-
ımıası için tanıma dönük yatırımların artırilmasına 
yoneiinmıiş, tarımsal yatırımların payı bu 'ekonomi
lerde 1/5'den ll/4'e çıkarılmıştır. Yatırımda ıgeçiidi 
ıbir ısüre içlin sabit sermaye teşikülil oranı düşürülür-
ıken, liretim artış hızınım düşürülmemesi için tedbir 
alınmaya çalışılmaktadır. 

'Bu ülkeler petrol ürünlerine ve tarımsal ürünle-
re gittikçe artan sübvansiyonlarla, artan dünya fi
yatlarına rağmen, iç fiyatları sabit tutmaya çaıkşmıak-
ıtadırlar. IBir kısım ülkelerde ise yapılan fiyat dü
zenlemeleri sonucu İç 'fiyatlar genel seviyesi yüksel-
tilm'iştir. 

Sanayileşmiş ülkelerin ibracaatının dolar olarak 
değeri 1980'de ı% 17; ithalatı ise % 19 artaıştır. 

Sanayileşmiş ülkelerin cari 'ödemeler dengesi açı
ğı 11979'da 3İ1 milyar dolar düzeyinden 1980'de 75 
milyar dolara, yükselmiştir. Petrol ihracatçısı geliş
mekte olan ülkelerim ihracatı 1980'de değer olarak 
% 40 artmıştır. IBu ülkelerin cari ödemeler dengesi 
fazlası ise, 11979 yılımda 160 milyar dolar düzeyinden 
1980'de 107 milyar dolara çıkmıştır. 

.Petrol ihracatçısı olmayan gelişme yolundaki ül
kelerin ise 1978 yılında 19 milyar dolar olan.1 cari 
ödemeler dengesi açıkları 1979'da 33 miyar; 1980'de 
50 milyar dolara ulaşmıştır. 

1198 l'de, başta Amerika Birleştik Devletleri ol
mak. lüzere, [sanayileşmiş ülkelerde •uygulananı sıkı 
para politikalarımın sonucu yükselen faizler, ahman 
borçların yükünü ide ağırlaştırmaktadır. 1978'de 
•% 8,7 o t o ortalama ıfaliz orantı 1981'de '% 17,4'e 
yükselmiştir. Bunun orta ve uzun vadeli borç öde
meleri açısından anlamı, 13 milyar doladık bir yük
tür. 

:Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, gelişmekte olan 
ülkeler için esas çözüm, uluslararası ödeme vasıta-
'laırı rezervlerinin artırılmasında yatmaktadır. Bu
nun en bülüık kaynağı ise, dış ticarettir. 

Türk Ekonomisinin Geneli Durumu : 
(Ülkemizde son yılarda gayri safi milli hâsıla ar

tış fazlarında görüleni azalma, diğer bir deyimle 

ekonomik faaliyetlerde daralma eğilimi süreklilik 
kazanan bir niteliğe bürünmüştür. Gayri safi milli 
hâsıla 1978 yılında ı% !3 artmış, 1979'da % 04, ve 
l980*de de % 1J1 oranlarında düşüş göstermiştir. 
Geçmiş son üç yılda görülen bu olumsuz gelişme
min alınan ekonomik tedbirler ile 1980 yıllının son 
aylarından başlayarak tersine döndürüldüğü görül-
inektedir. Nitekim, 1981 yılında gayri safi mıMİ hâ
sılada % 4,4 oranında artış olması beklenmektedir. 
Gayri safi mlilii hâsıla artış hızlarında geçmiş yıl
larda görülen bu yavaşlama ve gerileme eğilimi en 
belirgin bir biçimde sanayi sektöründe olmuştur. Sa
nayi sektörünün gayri safi yurt içi hâsıla içindeki 
payı 1977 Ve 1978 yıillarında, !% 24 gibi önemli bir 
orana ulaşmışken, 1979 yılından itibaren düşme eği
limine girmiş ve 1980 yılında bu pay % 21,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Gayri safi yurt içi hâsıla içinde sa
nayi sektörünün payı gerilerken, sektörün gelişme hi-' 
zınıda 1979'da % 5,6, 1980'de % 5,5 oranında düşüş 
görülmüştür. 

19811 yılına gelince; gayri safi mlilii hâsılada sağ
lanan artış büyük ölçüde sanayi sektöründeki geliş
meden kaynaklanmaktadır. 12 Eylül 1980 sonrasında 
alınan tedbirler ile sanayi sektöründeki olumsuz ge
lişme durdurulmuş ve bu sektörde 1981 yılı içerisin
de % 7,2'lik bir büyüme hızı sağlanmıştır. Ekono
mik yapıda yeni üretim birimleri devreye girmediği 
halde mevcut kapasitelerden yararlanılarak sanayi 
sektöründeki büyüme eğilimi yeniden canlandırıl-
mııştır. Bu gelişmenin sonucu olarak gayri safi yurt 
içi hâsıla içinde sanayi sektörünün payı yeniden1 yük
selmiş ve % '22,6 seviyesine ulaşımııştır. Sanayi sektö
ründe, alınan tedbirlere bağlı olarak sağlanan yeni
den büyüme eğilimi, aynı zamanda sonuçlarıını Tür-
fciyenin dış ticaretinde de göstermiştir. 1981 yılında 
ülkemizin gelenekseli dış ticaret tablosunun değiştiği 
ve ihracatta sanayi ürünleri payının toplam iıhriaca-
tımızın '% 46,7'sine yaklaştığı görülmektedir. Gayri 
safi milli hâsılada 19811 yılında sağlanan gelişmeler 
açıkça göstermektedir ki, 1977 - 1980 döneminde 
ortaya çıkan ve giderek hızlanan olumsuz gelişme dur
muş, ekonomik faaliyetler yeniden canlanmaya baş^ 
lamıiştır. 

Geçmiş yıllarda; enerji, ithalat ve finansman ye
tersizliklerine bağlı olarak üretim hedeflerine ulaşı-
laımıadığı ve temel mal üretiminde düşüşlerin olduğu 
bilinmektedir. 

1980 yılının son aylarından başlayarak, özelikle 
lişgüeü kayıplarının giderilmesi, ithal zoduklarindanj 
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kaynaklaman; ıh'aımımıaıdde, ara ve yatınım malları te
minindeki yetersizliklerin ortadan kaldırılması ve 
enerji sorununda mispi de olsa bir rahatlığım sağlan
ması sonucunda üretimde önemli artışlar kaydedil
miştir. Bu gelişme •eğilimi 198! yılı liçinde de devam 
etmiştir. 

19811 yılı Ocak - Eylül döneminde Devlet Plamla-
mıa Teşkilâtınca üretim durumları izlenen ive toplam 
sanayi kesıimimin 11/3'ünü temsil edem anaımialda 1980 
yıllına oranla '% 15,3 oranında üretim artışı sağlam-
mıştır. Yılı içinden temel malların üretimi aıçısınldan 
ekonomimizde herhangi bir silkinti hissedilmemiştir. 
Özellikle, enerji sektöründe petrol ve petrol ürünleri 
•taleplerini yeterince ve zamanında karşılayabilen bir 
ithal ive üretim düzeyine ulaşılırken, darboğazın sür
düğü elektrik enerjisi üretiminde de Ekim ayıı iti'ba-
bariyle bir önceki yıla göre % 8 oranında üretim ar
tışı sağlanmıştır. 

Olumsuz haVa şartlanma rağmen, tarım sektö
ründeki üretim artışı geçen yılın üzerinde gerçekleş-
mliştiir. 

Ekonomimizin üretim kesiminde 1981 yılı liçinde 
görülen bu olumlu gelişmenin 1982 yılında da sür-
mesiini beklemekteyiz. 'Üretimim önündeki en büyük1 

engellerden; ithalat darboğazı, aşılmış, işgünü kayıp
ları giderilmiştir. Sağlanmış olan yeni imkânlara rağ
men, halen üretim açısından 'en büyük darboğaz 
elektrik .enerjisidir. Bu alandaki yatırımlara 'özel bir 
önem verilmekte ve yemi kapasitelerin bir am 'evvel 
üretim devresine sokulmasına çalışılmaktadır. Bu şart
lar atanda 1982 yılı için öngörülen üretim hedeflerine 
ulaşılacağına olan inancımızı özellikle belirtmek is
terim. 

1980 yılı istikrar programının önemli biır parçası 
olan para - kredi politikası 198İ1 yılımda program he
defleri doğrultusunda uygulanmıştır. Uygulanan pa
ra - kredi politikası enflasyonu kontrol atana atomale 
için önce ekonomideki talep fazlasını bertaraf et
miştir. Aşın talebin ortadan kaldırılmasıyla daha 
1980 yılında yurt ıiçi arz ve talep dengesi sağlanmış, 
fiyat artışları yavaşlatılmıştır, 

Uygulanan sıkı para politikası ve tasarrufları teş
vik edici ifaiz politikası nedeniyle, talebin daralma-
sıyla beraber, tasarruflar banka sistemlinde topüan-
mış ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Banka mev
duatı 11980'de 313 milyar, ve 1981 yılımda ise 490 mil
yar olmak üzere toplam 800 milyar liradan fazla art-
ıruştır. 

ıBir ekomomiinin sürekli olarak Merkez (Bankası 
kaynaklarına dayalı açık finansman yoluyla işlerli-
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ğiınıi sürdürmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 
1981 yılı içinde ekomomıiınin ıreel kaynaklarla çalış-
masına büyük iözen gösterilmiştir. Banknot emisyo
nu, Merkez Bankası kredileri, para arzı ve toplam 
kredi mevduat rakamlarımın 19*811 yılı liçinde izlediği 
'gelişme, ekonomiımıizinı rael kaynaklarla çalışması 
yönünde alınan tedbirlerin başanilı olduğunu göster
mektedir. 

iNitefcim, 1981 yılının 11 aylık' dönemline ilişkini 
verilere göre; 

Emisyon haçmıindeıfci büyüme; T980'de % 50, 
1981'im aynı dönemlimde ı% 28; 

'Para arzımdaki büyüme; 1980'de % 50, 1981'in 
aynı dönemlinde % 19,3'e düşmüştür. 

Para - kredi politikasıyla birlikte, Bütçe Politika
sı da 1981 yıllı içimde program disiplinine uygun bir 
biçimde yürütülmüştür. Yeni vergi yasalarınım sağ
ladığı kaynaklar, bu politikanın yürütülebıilmesine 
yardımcı olmuştur. IBu gelişme sonucunda Merkez 
Bankası kaynaklarına asgari düzeyde başvurulımuş-
tur. 

ıBanka kredilerine gelince; Aralığın ikinci haf
tasında geçici verilere göre banka kredileri yılba
şından bu yana % 61 oranında artarak 1 307 000 000 
000 TL'ma ulaşımıiştur. Geçen yılın aynı dönemlinde 
banka kredilerindeki iartiış l% 46 âdi. 

Aralığın ikinci haftasında geçici verilere göre top
lam mevduat, yılbaşından bu yana % 79,9 onanın
da artarak 1 234 000 000 000 liraya •ulaşmıştır: Ge
çen yılın aynu dönemlinde mevduattaki aırtış % 47,9 
idi. Toplam mevduat içinde vadesiz mevduat 
198 000 000 000, vadeli tasarruf mevduatı 
414 000 000 000, mevduat sertifikası ise 125 000 000 000 
liradır. 

'Merkez ıBarikası da ekonominin genel likidite du^ 
rumuna göre, reeskont ve avans işlemlerine uygula
dığı oranları sık sık gözden 'geçirmekte ve gerekli 
önlemleri almaktadır. 

Kur politikasına gelince; 1981 yıllımda, bir yan
dan yuırt dışındaki işçilerimizin; işçi dövizleri girişi
ni artırmak, diğer yanidan da ihraç mallarıımızın ulus-
lararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak ama» 
cıyla günlük kur politikası uygulamasına başlanmış
tır. 

Bugün izlenmekte olan faiz politikasının gerçek'-1 

çi bir değerlendirmesini yapabilmek için, Temmuz 
1980 tarihlinden önceki faiz politikasının ve ekono
mideki etkilerinin hatırlanmasında yarar vardır. 
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IGeŞtmıiışfce, hükümetler devlet tahvil ve bonoların, I 
faizlerini 'belirlemek suretiyle para sektörü ve eko
nomideki gelişmeleri yönlendirmeyi amaçlamışlar
dır. iBu politikamın uygulanış biçimi ise, faizlerin 
enflasyon orantımın! altında 'olması şeklinde idi. Ay- I 
rica belirlenen faiiz ortamları da ikonjonktürdekıi geliş-
meleri geriden 'izlemekteydi. İzlenen bu faiz politi
kasının ekonomik yapı üzerimdekli görünür etkileri I 
tasarruflar ve yatıırıımllarda beliırginleşmiş'tiir. Tasar
ruf hacm'indekıi gelişme, enflasyon oranlarının geri
sinde ıkalmrş ve dolayısıyla menfi bir tasarruf eğili
mi ekonomiye ihâlkim olmuştur. Tasıarruflardaıki bu 
olumsuz gelişme, bir yandan tüketim eğiılim'inii, -di
ğer yandan spekülatif harcamaları 'beslemiştir. Bu 
gelişmelerin ide ötesinde, kredi faizlerimin enflasyon 
oranllarının altında kalması nedeniyle, tüketim için 
borçlanma eğilimli toplumda gelişmeye başlamıştır. 
Öte yandan, düşük faiz oranları yatırım uygulama 
ve karaırlarını etkileyerek, normal (koşullarda marji
nal veya menfi nitelikteki (projelerin de uygulanma
sına yol açmıştır. (Faiz oranlarınım uzun süre kontrol I 
altında tutulması ve enflasyon oranlarının gerisinde 
kiaHması, yatınım ve 'işletme saifhıasında finansman ih- I 
tiyaçlarının lişletmelerce geniş ölçüde 'boırçlanmıa İe 
karşılanmasını teşvik ederek, gerek yatırımların, ge
rek lişletmelerin özkaynaik, yabancı kaymak ırasyola-
ırının sağlıksız boyutlara düşmesıine de sebep olmuş-
>tur. Faiiz oranlarımıim tasarruf ve yatırımlar üzerinde- I 
'ki bu olumsuz etkisi, işletmelerin olduğu 'kadar, ge
nel ekonominin de çarpıklıklarla malul hale gelme- I 
sine neden olmuştur. 

Sakıncaları görülmüş olan bu faiz politikası, Tem
muz '1980'de Hükümetçe daha önce alınmış ekono
mik 'tedbirler paketinin gereği olarak terk edilmiş ve I 
serbest faiiz politikasına geçilmiştin I 

©u değerlendirmelerim ışığında cari enflasyon hı
zından az olmayan faizin (ödenmesini sağlayacak bir I 
uygulama, faiz serbestliği Ikavramma uygun düşe- I 
çektir. 'Nlitelkim, '198(1 yılınım cari enflasyon oranı 
lile faiz oranları ikarşılaştırılıdığında, uyguiajmamiın bu I 
yönde gerçekleştiği görülecektir. 1982 yılında % 25 
olaraik tespit edilmiş olan enflasyon oranının üzerin
de bir faiz uygulaması devam edecektir. Ancak, ön
görülen enflasyon oranının gerçekleştirilebileceğimıin I 
somut bir biçimde ortaya çıkması üzenine, para pi- I 
yasasında geçen yıldan farklı bir faiz oranının belir- I 
lenmesinii beklemek yerinde olur. Faizlerin serbest 
olduğu ortamda Devletin reeskont hadleriyle, Hazi- I 
ne tahvil ve bonolorının faizlerini belMemesıi, genel | 
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faiz oranlarına müdahaleden çok, ekonomideki para 
iarzını etkilemeye yönelik düzenlemelerdir. Ekonomik 
konjonktür gerektirdikçe bu araçlar kullanılacaktır. 

Faüz politikasının en etkin biçim de uygulamıması-
nt sağlayacak tamamlayıcı (önlemler üzerinde de du-
ıruilmalktadır. Bu amaçla, sektörler bazında belirlene
cek (öz (kaynak - yabancı (kaynak rasyolarına sahip 
olmayan veya bu oranilara ulaşmak liçin belirli bir 
plan sunmayan (kuruluşların teşvik tedbirlerinden 
yararlandırılması ve fcredi (istemlerinim karşılanmasın
dan bazı caydırıcı ünlemler almacalktır. Özellikle 
ihracatın kararlı bir biçimde teşvik edildiği bu dö
nemde 'bu girişimlerin beklenen sonuçlarıma devamlı
lık verilebilmesi, lişleifcmeleırim ancak sağlılklı mali 
bünyelere sahip olmalarıyla mümkündür. Bu itibar
la, etkin faiiz politikaları diğer politikalarla da des
teklenerek 1982 İM ali Yılında da uygulamaya devam 
edilecelktlir̂  

'Hükümet 'Programıyla 1981 Yılı Program ive Büt
çesinde ekonomimizde ilk Ulaşılması gerekli görülen 
hedef, hızlı, sürekli ve yaygın enflasyonun denetim 
altına ataması idi. 1'9&1 Yılı için öngörülen '% 40' 
lı sınır artışın aşılmadığıiDi ve hatta bunun altına bile 
inildiğinsi bugün söylemek mümkündür. 

I198Î1 yılında uygulanan ekonomik politikaları
nın en somut sonuçlarını, aynı zamanda ekonomik 
faaliyetlerinim toplam maliyetiinli de göstereni fiyat-, 
lar genel seviyesine ilişkin rakamlarda görmek müm
kündür. 198li yılının U'l aylık döneminde, toptan eş
ya fiyatları endeksindeki k'ümülaüi'f artış % 2!3,ı6'dır. 
1980 yılımın aynı dömemıinidökli artış hızımın ı% (88,9 
olduğu ıgözönüne alınırsa, bu konuda önemli bir ba
şarı 'kazanıldığı anlaşılacaktır., 

Yıl (içinde; program disiplinine bağlı kalınarak 
uygulanan para - ıkredi, fiyat, döviz kuru, faiz ve 
bütçe politikaları bu sonucun alınmasına ©tiklim olmuş
tur. Fiyatlar genel seviyesiindek'i bu gelişmenin 1981 
yılı programı' büyüme ve ihracat hedeflerinin aşıl
masına rağmen sağlanması, (konunun bir başka önem
li yanını da ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi, 11981 
Yılı Programı % 40 fiyat artışı, % 3 oranında gay
ri safi mlilli hâsıla artışı ve 3,5 milyar doladık bir 
'ihracat yapısıyla birlikte hedef alınmıştı. Oysaki, gay
ri safi milli hâsılada j % 4,4 oranında bir artışa, ih
racatta 4,5 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşılabilece
ği bugün ortaya çıkmıştır. 

Kısacası, fiyatlar genel se'viyesindekii artış hızı, 
ekonomimiz durgunluk içinde 'iken değil, aksine ye
niden canlanma dönemline girerken düşürülmüştü. 
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198'2'de enflasyon, hızını daha da yavaşlatarak I 
% 25'e dindirmeyi hedef allıyoruz. Ancak enflasyonun 
talep •yönünden gelen bariz kaynakları kurutulduk
ça, dış enflasyonist faktörlerini ve maliyet yönünden 
gelen ekonomik veriımlıiiiklle tilgjili faktörlerin nispi 
önemi artmaktadır. Dolayısıyla, enflasyonda müca
dele daha da zorlaşmaktadır. IBuı nedenle, gelecek yıl
larda 'ekonomik açıdan gereksizliği belirlenen hima
ye şemsiyelerinin beslediği verimsizliklerin gideril
mesine daha büyük önem Vermek gerekecektir. 

'198li yılı ödemeler dengesi tahmini yapılırken 
12,5 milyar dolarlık bir duş ticaret hacmi hedef alın-
muştır. İthalatın 9, ihracatın 'ise 3,5 milyar dolar ola
cağı ve cari fiyatlarla % 20 oranında artış sağlana
cağı tahmin ediliyordu, ihracatın kompozisyonun-
daysa, 'tarım ürünlerinin payı % 60,7; sanayii ürün
lerinin payı % 33,6 olarak düzenlenmişti, 

Elimizde bulunan Kasım ayına ait en son bilgi- I 
lere göre, dış ticaret hacminin yıl sonunda H'3,3 mil
yar dolara ulaşabileceği anlaşılmaktadır. Programın 
öngördüğü 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefime 10 
aylık dönemde ulaşılmıştır. Kasım sonu itibariyi© 4 
milyar dolar oilan ihracatın yıllık 4,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir, 1980'e göre 
lihracatıtatoi artış hızı % 50'yi geçecektir. 

Öte yandan, ihracatın kompozisyonunda uygula
nan ekonomi politikalarıyla önemli bir yapısal değişme I 
sağlanmış ve sanayi ürünlerinin payı toplam ihracat I 
içinde •% 4'6,7'ye yükselmiştir. 

Proigramda 9 milyar dolar olarak hedeflenen it
halatımızın lise, 1200 milyon dolar eksiğiyle, 8 milyar 
800 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmekte
dir. Toplam ithalatımız içinde petrolün payı ve öne
mi yerini korumaktadır. ıPetrol fiyatlarımın yıl içlinde 
artmamasına rağmen, dolar kurundaki artışlar bu I 
gelişmeye neden olmuştur, 

Dış dengenin şağlaınmıasında; hızla artan ihra
cat, işçi gelirleri ve diğer görünmeyen kalemlerin et- I 
kişiyle önemli bir darboğazla karşılaşılmaımııştır. 
Aksine, döviz durumumuzda programlarının üzerin
de bir düzelme gözlenmiştir. Merkez Bankası döviz 
transferlerini rahatlıkla 'gerçekleştirmektedir. Bu 
nun somut örneği, ithalata dayalı olarak piyasada 
hiç bir mal kıtlığının olmayışıdır. Görünmeyen ka
lemler içinde en büyük paya ısahlip olan işçi dövizle
ri girişi, iEkim ayı sonu itibariyle 2 milyar doları aş
mıştır. Yıl sonumda 2$ milyar 'dolara ulaşacağı tah
min edilmektedir. | 
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Görünmeyen kalemler içinde yer alan işçi döViz-* 
lerirtin yanı sıra, navlun ve turizm gibi hizmet 'gelir
lerinde önemli artışlarım olması beklenmektedir. Bu
na karşılık, ödenecek 920 milyon dolarlık 'diş borç 
faizleri nedenliyle, cari (işlemler dengesi '1 mıilyar 980 
milyon dolar açık verecektir. Gerek bu açık, gerek 
diğer sermaye çıkışları, sağlananı 750 milyon dolar
lık program kredisi, 370 milyon dolarlık IMF limkâ-ı 
nı ve diğer sermaye hareketleriyle kapatılacak ve 
denge sağlanacaktır. 

1918(2 yıllı için emniyetli 'bir tahminle 5 mıilyar 650 
milyon dolarlık ihracatı hedef alıyoruz. Tempomu
zu muhafaza edebilirsek, bunun da aşılabileceğini 
ifade etmek isterini. Ayrıca, hizmet ihracı yoluyla 
sağlanan döviz »gelirlerimıiz de büyük bir artış içinde
dir. 

Her şeyden önoe, önümüzdeki yıllarda ödemeler 
dengesini etkileyecek önemli unsurlar şunlardır : 

İhracat Ve diğer görünmeyen kalemlerdekti artış
lar, 

iltihal edilecek petrolün miktarı ve fiyatları, 
'Dış borç, anapara ve faiz ödemeleri ile, 
Alınabilecek dış kredilerdir. 
'Bu unsurlardan, özellikle alınabilecek dış kredi

ler konusuna kısaca temas etmek istiyorum. (Bilindi
ği gibi, Türkiye, 198İ1 yılında OECD ülkelerince taah
hüt edilen proigram kredilerini, gerekli anlaşmaları 
imzalayıp kullanma imkânını çok az ölçüde bulabil
miştir. Gelecekte, igeçmiş yıllardaki gibi, büyük tu
tarlarda devletten devlete tavizli program kredisi 
alınabilmesi ihtimali azalmaktadır. Bu nedenle döviz 
kazancımızı artıracak politikaların fasılasız süırdürül-
mesi büyük önem taşımaktadır. 

iSayın Başkan, Danışma ıMıecl'isinıin değerli üye
leri; 

I198İ1 yılı 'Bütçesinin uygulandığı ve 1982 yılı (Büt
çesinin hazırlandığı İç ve dış ekonomik ortama ilişkin 
açıklamalarımdan sonra, U98İ1 ve 19'8'2 yıları Bütçe
leri hakkında bilgi sunımak istiyorum. 

il trilyon 558 milyar Türk Lirası olarak bağlan
mış bulunan 198U yılı Konsolide Devlet Bütçesi, yıl 
içinde eklenen ödeneklerle birlikte, 30 'Kasım 198! 'ta
rihi itibariyle, 1 trilyon '777' milyar Türk Lirası ol
muştur. Bu rakamı başlangıç ödeneğine oranla 9 ay 
için ı% <14'lük bir büyümeyi ifade etmektedir. Söz 
konusu gelişimi, 1980 yılının 9 aylık ((Mart - Kasım) 
dönemlinde % 59; 1979 yılının aynı döneminde % 58,9 
oranlarında olmuştur. Görüldüğü gibi, 19&1 imali 
yılında konsolide bütçe Ödeneklerinin yıl liçindeikli ge-
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l'işimııi, önceki 2 yıla oranla çok daha denetimli bir 
büyüme göstermektedir. 

IKonsolide Devlet (Bütçesi harcamaları 1981 yi-1 

ılı 30 IKıasıım itibariyle 92'2 milyar Türk Likasına ulaş
mıştır. Bu rakam, bir önceki yılım aynı dönemine 
ait harcama toplamı olan 64J6 milyar Türk Lirasın
dan % 42̂ 6 daha fazladır. 1'980 yılımın Mart-Kasım 
dönemi harcama toplamı, 1'9'79'unı aynı dönemine 
oranla % 79 daha fazlaydı, U98İ yılı Kasım sonu har
camalarınım 1980 Kasım harcama toplamına göre 
gösterdiği bu yavaş gelişim; Eylül ve Ekim sonlan 
harcama .toplamları iiçin de ısöz konusudur. ©öylece, 
19811 İMaılli yıllı hasında izleneceğini duyurduğumuz 
disiplinli harcama politikasına büyük ölçüde uyul-
duğunu ve yukarıda yapılan karşılaştırın alarm da bu 
durumu doğruladığını söylemek mümkündür, 

11981 yılı bütçesinin; enflasyon hızını azaltacak, 
üretim yavaşlamasına nedeni olan darboğazları (gide
recek, ıdar ve şahit gelirli kesimlerin reeH gelıirıiınıde 
artışlar sağlayacak bir büyüklük ve kompozisyon 
içinde hazırlanmış olduğunu, Bütçe tasarısın» Danış-
mta Meclisi Bütçe - (Plan Komisyonuna sunaırken de 
arz etmiş ve bu Bütçenin sağlam finansman kaynak
larına dayandırıldığını! belirtmiştim. 

'Harcamalar hakkımda bilgi sunduğum 198li yılı 
Konsolide Devlet Bütçesinin geliri, 30 Kasım itiba
riyle, II trilyon 78 milyar Tünle Lirasına ulaşmıştır. 
Mart - Kasım dönemi Ikbnsoılide geliir toplamı 11979 
ve 1980 yılları aynı dönemlerinin aksine, harcama dü-< 
zeyinl aşmış bulunmaktadır. Kasım 1979'da 5,5 mil
yar laçıık; (Kasım il980'de '65,8 milyar açık olan har
cama - gelir 'farkı, 19İ8İ1 Kasımında 156,7 fazladır. 
198ı'l yılı, yalnız Kasım değil, Eylül ve Ekim sonla
rı itibariyle de bütçe uygulamıaısı açısından olumlu 
sonuçlar vermiştik. Konsolide Bütçe, Eylül sonu 56,8 
milyar; Ekim sonu '80 milyar Türk Lirası gelk faz
lası vermiş bulunmaktadır. 

Öte yandan, 1980 yılında Eylül, Ekim ve Kasım 
harcamalarına ait büyüme hızları, konsolide gelk ar
tış hızlarının üzerindeyken, hu durum yukarıda ver
diğim mutlak rakamlardan da anlaşılacağı gibi, '1981 
yılında tersine dönmüş ve ıslöz konusu aylara ait gelk 
artış hızları bu yıl harcamalarına ilişkin artış hız
larını aşmıştır. 

1980 ve 198ıl yılları Eylül sonu harcama artış 
hızları % 544; gelir artış hızı % 78, Ekim sonu har
cama artış hızı ;% 47,5; gelk aırtış hızı ı% 76J8 Ka
şım sonu harcama artışı hızı l% 42; gelir artşışı hızı 
f% 85, 
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198İ yılı sonu gelir gerçekleşmesinin konsolide 
Bütçe harcama düzeyimi karşılamasını beklemekteyiz. 
Bilindiği gibi, hütçe giderlerinin, gelirlerini aşmama
sına dikkat edileceği hususu (Hükümet Prdlgramıımız-
da da yer almıştır. Yukarıda sunduğum rakamlar, 
mali yılbaşında izleneceğini duyurduğumuz hu politika
ya hüyük ölçüde luyulahildliğinii göstermektedir. Enf
lasyon hızının ıkesilerek istikrarlı bir ekonomik orta
ma geçilmesinde yararlanılacak araçlardan biri olan 
bütçe politikasına hüyük önem vermekteyiz ve uy
gulamayı 198İ1 yılı hasında belirttiğimiz doğrultuda 
sürdürme kararındayız. 

Bu arada hütçe uygulamasının, Hazine durumu
na ilişkin önemli göstergelerinden biri olan hütçe 
emanetlerinin Kasım sonu verilerine göre Konsoli
de Devlet Bütçesi içindeki büyüklüğü 1980'de '% 10,5 
iken; 1981 yılında '% 7'ye inmiştir, öte yandan, (Ara
lık sonu itibariyle Hazine nalkit borcunun 1980 yılın
da Konsolide Bütçe içinde ı% 3,4 olan payı da 1981 
yılında % 1,9'a düşmüştür, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'1982 Yılı Bütçesi, daha 'önce açıkladığım ekono

mik gelişmeler gözönünde tutularak, enflasyon hı
zını azaltacak, üretim güçlerini sanayileşme yolun
da harekete geçirecek 'bir büyüklükte hazklanmıştır. 
10 ayiılk olarak hazırladığımız 1982 Bütçesinin eko
nomik ayırımında bu ödeneklerimin kuruluşlar ara-* 
sındaki dağılımında ıda, yukarıdaki anlayış gözönün
de 'bulundurulmuştur. IBu nedenlerle Bütçeyi gerçek
çi bir yalklaşımla hazırlamış durumdayız. 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarının •çö
zümünde yararlanılacak olan en önemli politika araç
larından birisinin de bütçe politikası olduğu bilimci 
ipinde 1982 Bütçesine, bu sorunların çözümüne yar
dımcı olacak önlemleri dahil etmeye çalışmış bulu
nuyoruz. Böylece, 19812 yılı Konsolide Bütçesi adil 
bir gelk dağılımıma ve refahın tabana yayılmasına 
yardımcı olacak bk ekonomik ayırımda, programa 
uygun, >% .25 oranında bir eniflasyon bekleyişini göz
önünde bulunduran ve '% 4,4'lük büyümeyi dikka
te alan bir yaklaşımla hazırlanmış bulunmak tadır, 

IBütçe - Plan Komisyonundaki değişikliklerden 
sonra 1 trilyon 796 milyar TL. olan Konsolide Dev
let Bütçesinin; 

444,5 milyar TL. sı personel giderleri, 353,8 
milyar TL.'sı diğer oari giderler, 387,9 milyar TL'sı 
yatırım harcamaları ve #10 milyar TL.'sı da trans
fer harcamaları için ayrılmış bulunmaktadır. 

Transfer ödeneklerinin içerisinde 22,9 ımilyar 
liralık kamulaştırma da yer almaktadır. Bu «Ikomo-
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mıına göre ise 130 milyar lira kâr edecekleri löngörıül-
mekbedir. ıKamu yanan aği'rhk taşıyan Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin zamanları düşüldüğü takdirde, bu 
kuruluşlarım 1979 yılı kânları 20 milyar, H'9180 yılı 
kârları 67 milyar, 19811 yılı kârlarımın 115 rnıilyar ve 
1982 yılı dçiin öngörülen kârlarının 'da 144,8 milyar 
lira olması beklenmektedir. 

Zarar ©den IKİİT sayısı I1979'da 12 ikenr, 1980'de 
8'e ve 1981'de de 7'ye inmiştir. 

Yukarıdaki sayısal bilgiler, IKlT'lerin ihıer geçen 
yıl daha da iyiye gittiklerini açıkça göstermektedir. 

Iİ98İ2 yılı KÜT Genel 'Yatırım ve Finansman Prog
ramı (Kararnamesiyle, kuruluş yöneticilerinlin yetki ve 
sorumlulukları daha da (belirlenmiş, ellerindeki kay
naklarla azami üretim, satış ve kâr seviyelerini ger--
çeMeştirmdenj ve mümkün olan en yüksek yatırımı 
yapmalarına ait hükümler getirilmiştir, 

mik ayrım oransal olarak 'incelendiğinde, Konsolide 
ıBütlçeden; 

Personel 'giderlerinin -% 24, diğer cari .gjiderilıerüınf 
•% 19,7, yatıinm haroamıalarıının % 21,6, transfer har
camalarının da 1% 313,9'fluk paylar aldığı görülecek
tin 

1981 yıllının 110 aya 'indirgenmiş büyüklükleri üze
rinden yapılan karşılaştırmada, 1982 yılı toplam öde
neklerindeki büyümenin 198)1 harcamalarıma göre 
% 32'ye çıktığı görülecektun. İKarşilaştırma, ©kono-
ımik ayırıma göre ve değindiğimiz baz üzeninden sür-
dürülürse, personel 'giderlerinde % 22,6, diğer ca
nilerde % 32,7, yatırım- ödeneklerinde '% 38,9, trans
ferlerde % 35 oranından artışlar olduğu amlaşıla-
caktın 

1982 Yılı Bütçesi hazırlanınken; 1981 yılı liçinde 
izleneceğini daha 'önce belirttiğimiz mali politikala
ra devam olunacağı hususu gözönünıde tutulmuştur. 
IBu nederille, geçen yıl olduğu gibi, bu mali yılda 'da 
cari giderler bütçe disiplinlime ve tasarruf ilkelerine-
uygun olarak, yatırım ödenekleri de ©nerji ısektörü-
ne ağırlık verilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yarım kailam yatırımların tamamlanması 
ve kısa sürede üretim© geçmeleri hususu da gözönün-
de bulundurulmuşitur. Transferlerde ise yasal daya-, 
oaktan yoksun, diğer 'bir deyişile Yasama Organının 
denetimini kısıtlayan Ve harcama disiplinlimi bozan 
uygulamalara som 'verilmiş ve ödemek ibelirlenmesıi 
ve tahsisi bu anlayış içerisinde yapılmıştır. 

19812 Yılı Bütçesinin finanısmanı için Konsolide 
(Bütçe gelirlerinin toplam 1 tınilyon 796 miyar lira 
olması böklenmıek'tedir. (Bu miktarın 1 trilyon 707 
milyar liralık 'bölümünün Genel Bütçe Gelirlerinden, 
24 milyar liralık kısmının Katma ıBütçeler Gelirle
rinden, 65 milyar liralık bölümünün de îç İstikraz 
gdirîerinden karşılanması öngörülmüştür. 

II trilyon 707 milyar liralık Genel Bütçe gelirle-' 
ninıin; 1 trilyon 440 milyar ünasınum vergi gelirlerin
den, 1146,5 milyar lirasının vergi dışı normal gelir
lerden ve 11120 milyar lirasının da özel gelir ve fon
lardan sağlanması beklenmektedir. 

•24 Ocak 1980 tarihimde yürürlüğe konulanı isfcik-
nar tedbirlerimin sonucu Kamu tktisadi Teşebbüsle-
ırinin mali yapılarımda iyileşmeler görülmeye başilan-
mıştir. 

IKamu ifktisadi Teşebbüsleri Konsolide olarak 
1979 yıllında 3 milyar lira, 11980 yılında 52 milyaır li
ra kâr ©tmişlendir. 1981 yılında 96 milyar lira kâr 
sağlayacakları tahmin edilmektedir. 1982 yıılı progra-

JAyrıca, bu Kararname ile rnıaliyeitlerini artırıcı bir 
unsur olan kadro (şişkinliklerimi, bir plan dahilinde 
normali düzeye lindinmdeni ive geçen yıl alınan tedbir
lerin 119812 yılında da uygulanmasına devam edilme
si belli esaslara bağlanmıştır. 

Hükümetimiz, KllTlierin daha da iyileştirilmeleri 
için devamlı çalışmalar yapmaktadır. 

Kamu personelli istihdam ve ücret politikaları : 
Bütün kuruluşların (hizmetlerini mümkün olduğu 

kadar mevcut kadrolarıyla yürütmeleri ilke olarak 
benimsendiğinden, 1981 yılı Bütçe Kanununda kad
ro ihdasıyla ilgili hükümlere yer verilmemiştir. 

1981 yılında KİT'lerde de aynı uygulama sürdü
rülmüş, 19811 IKltT yatırım ve finansman programı 
doğrultusunda kadro iptalleri yapılmıştır. KllT'lerde 
yeni hizmet ünitelerinin devıreye girmesi hallinde ise, 
gerekli kadroların ımevouıtlanla karşılanması esas alın
mış, ihtiyacın mevcut kadrolarla karşılanmaması du-
nuımunda ıda, ©n 'fazla % 50 oranında açıktan atama 
yapılabilmesine izlin verilmiştir. 

Aynı hassasiyet devamlı ve geçici işçi kadroları 
için de gösterilmiştir. 

Ayrıca, mevcut kadrolardaki bazı belirsizlikleri 
gidermek amacıyla 1980 yılı sonlarında başlatılan ça
lışmalar 1981'de de sürdürülmüş ve bir ıKadro Ka
nunu Tasarısı hazırlanmıştır. IBu Tasarı kısa bir süre 
sonra huzurlarımıza gelecek, değerli inceleme ve eleş
tirilerimize (sunulacaktır, 

198İ1 yılı çalışmalarımız arasında kamu personeli
nin maddi durumunun iyileştirilmesi amacıyla ha
zırlanmış bulunan 657 sayılı iDevlet 'Memurları Ka
nununda değişiklik tasarısı da bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, 1981 yılı sonlarımda yürürlüğe gi
ren Harcırah Kanraundaiki değişiklikilerle, narcurah-
lar günıün âırfelarına uydurularak memur ve bizmet-
l'Mer lebin© yenliden düzanllıenımıiştir. 

'19812 yılında, personel ıharoamaferının kamu kay
nakları üzerinde yarattığı kısmi baskıyı hafifletmek 
amacıyla daraltıcı (istihdam politikalarının uygulan
masına devam edilecektir. 

il98'2 (Bütçe Kanunu Tasarısıyla -getirilen bir hü
kümle Genel 'Bütçeye dahil dairelerıle Katma (Bütçe
li Kuruluşlaır ve Döner (Sermayeler kadrolarında 
'28 . 2 . Iİ98İ2 tarihi litübariyle boş olanlarla boşalacak 
olanlara açıktan atama yapılması 'Başbakanlığım (iz
nine tabi tutulmaktadır. 

Aynı Kanun Tasarısıyla sürekli işçi kadroların
dan 28 . 2 . 198(2 itarihi itibariyle boş olanlar iptal 
edilmekte, 'geçici iişçi (kadrolarınla ise 19812'de ©n faz
la % 90'ımın vize edilmesi bükme bağlanarak '% 10' 
âüfc bir tasarruf sağlanması öngörülmektedir. 

Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 1982 Yılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yatırım ve Finansman 
Programında ise Kamu iktisadi Teşebbüslerinde mev
cut kadro şişkinliklerini önlemek amacıyla yeni dü
zenlemeler getirilmiştir, 

1982 ücret politikasının belirlenmesinde aşağıda
ki düzenlemelerden yararlanmayı düşünüyoruz : 

657 sayılı Kanun değişikliği: 
Yukarıda da değindiğim üzere, personel rejimi

nin aksayan yönlerini ele alan Tasarı Milli Güven
lik Konseyinin gündeminde bulunmaktadır. Bu Ka
nun Tasarısı ile başlıca şu değişiklikler getirilmekte
dir. 

Gösterge tablosu ': Kanun Tasarısında gösterge 
tablosu yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile 
bir yandan son asgari ücret değişikliğinin yarattığı 
eşitsizlik giderilmekte, diğer yandan da kadrosuzluk 
nedeniyle terfi edemeyen memurların mağduriyetleri 
önlenmeye çalışılmaktadır. 

Ek gösterge : Tasarı ile bazı görevlerin özelliği 
dikkate alınarak, bu personele girişten itibaren ek 
gösterge verilmesi uygulaması getirilmekte ve gö
revde kalma özendirilmektedir; 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı : 
Memur maaş katsayısı 25'ten 30'a çıkarılmakta 

ve bu yolla kamu görevlisinin ücretinde % 20'lik bir 
artış sağlanmaktadır. Diğer artışlarla birlikte 1982'de 
kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin % 25 dola
yında artırılması düşünülmektedir. 
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Doğum yardımı 2 500 liraya çıkarılmakta, fazla 
mesai ve ek ders ücretlerinde artışlar görülmektedir. 

Diğer taraftan 1982 Yılı Bütçesinin (H) cetvelin
de yapılan değişikliklerle yolluklarda •% 43'e yakın 
artış sağlanmıştır. 

1982 yılı için çıkarılacak Yan Ödeme Kararname
siyle yan ödeme puanlarına uygulanan katsayı 6'dan 
8'e çıkarılarak % 33'lük bir artış sağlanacaktır. 

Ayrıca, bu kararname ile üst yönetici, sağlık per
soneli, teknik personel ve denetim elemanlarına ila
ve imkânlar getirilerek, teminlerinde ve görevde tu
tulmalarında karşılaşılan güçlükler giderilmeye çalı
şılacaktır. 

1982 yılında ayrıca, hâkim ve savcıların maaşla
rında artış sağlayacak düzenlemeler Milli Güvenlik 
Konseyinin gündeminde bulunan 657 sayılı Personel 
Kanun Tasarısında öngörülmüştür. 

Vergi politikası ve vergi yönetimine ilişkin olarak 
Türk vergi sisteminde yapılmasına başlanan düzenle
meler : 

1982 'Mali Yılında, vergi tahsilatında 1981 yılı 
içinde gerçekleştirilen başarının devamı Devletin ve 
Kamu Maliyemizin geleceği açısından önemli bir 
zorunluluktur. Bu amaçla kamu harcamalarının da
ha verimli kaynaklarla karşılanması, gelir dağılımının 
yeniden düzenlenmesi, vergi idaresinin etkinliğinin 
artırılması ve vergi sistemimizin ekonomik gelişme
ni izdeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amaçlarıyla* 
tüm vergi kanunları gözden geçirilmiş ve gerekli dü
zenlemeler yapılmıştır. 

Vergilendirmede vergi kanunları kadar bu kanun
ları uygulayacak yönetimin yeniden örgütlenmesi, 
araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması, yerleşme 
sorunlarının hızla çözümlenmesi, bu yönetimde gö
revli personelin hizmet içi eğitimlerinin en üst dü
zeye çıkarılarak görevin etkin bir biçimde sürdürüle
bilmesi ve görevde kalıcılığı sağlayıcı şartların oluş
turulması büyük bir önem ve öncelik taşımaktadır. 
Bu konuda kısa sürede gerekli kanuni ve idari tedbir
lerin alınması kaçınılmazdır. 

Ekonomik gelişmemizi, ihracat ve yatırımlarımızı 
engelleyici unsurların giderilmesi, buna karşılık teş
vik edici hükümlerin getirilmesi, vergi uygulamasında 
ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, hâsılatı az olan 
ancak uygulamada vergi dairelerine büyük yük ge
tiren bazı vergilerin kaldırılması veya daha kolay uy
gulanabilir hale getirilebilmesi için bütün vergi ka
nunları gözden geçirilmiş ve yapılan çalışmaları kap
sayan yasa tasarıları daha önce Milli Güvenlik Kon-
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şeyine sunulmuş ve tasarıların büyük bir kısmı yasa
laşmıştır. 

Yapılan bu değişiklikler özetle; 
1981 yılında büyük sızlanmalara yol açan peşin 

vergi uygulamasına kolaylıklar sağlanmış, yapılar! dü
zenleme ile mükelleflerin peşin vergi olarak bir ön
ceki yıl beyanlarının % 30 kadarını ödemeleri hük
mü getirilmiştir. Ancak, peşin ödeme miktarı taba
nı (serbest meslek erbabı hariç) 50 000 liradan 30 000 
liraya indirilmiş; tavan ise tüm mükellefler için 
600 000 liradan 3 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Esnafın götürü usule tabi olma şartlarındaki had
ler yükseltilmiştir. 

Zirai mahsullerin satışından alman ;% 5 stopaj; 
hayvancılık:, kara ve su avcılığını teşvik için bunlar 
da % 2'ye indirilmiştir. 

Vergi tarifelerinde % 40 olan başlangıç oranı, 
1982'de ı% 39, 1983'te % 35, 198'4'de % 30'a ve son
raki yıllar için % 25'e indirilmiş bulunmaktadır. 

1984 yılı başında tamamen kaldırılmak üzere Ma
li Denge Vergisinde 1982'den başlayarak % 1 indi
rim yapılacaktır. 

Kurumlar vergisinin nispeti % 50'den % 40'a in
dirilmiştir. 

itiraz, Takdir ve Uzlaşma Komisyonlarında biri
ken ihtilaflı emlake ilişkin dosyaların azaltılarak, mü
kelleflerin sıkıntıdan kurtarılması için Tahsilatın Hız
landırılması Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış 
ve bu Kanun kapsamına giren mükelleflerin beyan
name verme süreleri 30 Nisan 1982 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Emlak alım ve kıymet artış vergileri harç haline 
dönüştürülerek hem idareye, hem de mükellefe ko
laylık sağlanacak, ayrıca Bina İnşaat Vergileri, 'Bele
diye Gelirleri Kanunu kapsamına dahil edilecektir. 

Vergi ihtilaflarının kısa sürede sonuçlandırılması 
için Vergi Mahkemeleri Kanunu çıkarılmıştır. 

Bunların yanı sıra, iyileştirici ve uygulamadaki 
aksaklıkları gideren düzenlemeler de getirilmiştir. 
Danışma Meclisine sunulmuş bulunan veya sunula
cak olan tasarılar, Avrupa ülkelerinin çoğunda uy
gulanan ve bizde de köklü vergi değişiklikleri getire
cek olan Katma Değer Vergisi Kanunu ve vergi de
netimleri ile vergi tahsilatında büyük yararlar sağla
yacağına inandığımız Serbest ve Yeminli Mali Mü
şavirlik Kanunu ve devlet ihalelerini düzenleyen 2490 
sayılı Kanunda yapılacak değişiklik tasarıları Ku
rucu Meclise sunulmuştu. 

1927 yılından beri uygulanan 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununda yapılacak değişiklik 
tasarısı ve Döner Sermaye Kanun Tasarısı hazırlan
mış olup Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra Yüce 
Meclisinize sunulacaktır. 

Bu iki tasarının kanunlaşmasıyla, Devlet Büt
çesi, Devlet Muhasebesi ve yıllardan beri şikâyet ko
nusu olan Döner Sermayeler yeni ve temelli esaslara 
bağlanacak, harcamalar disiplin altına alınacaktır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

1982 'Mali Yılı Konsolide Devlet Bütçesine iliş
kin açıklamalarımı; dünya ve ülkemiz ekonomisinin 
genel durumuna ilişkin bilgilerle birlikte sunmuş bu
lunuyorum. 

Ekonomi politikasının başta gelen araçlarından bi
ri olan bütçe ile; ülke sorunlarının çözümüne- katkı
da bulunmak en önemli görevlerimiz arasındadır. 
Bunu yaparken ulusumuzun refah ve mutluluğunu 
sağlama yolundaki çabalarımızda vatandaşlarımızın 
desteği en büyük güvencemizdir. 

1981 yılında uygulama alanına koyduğumuz mali 
politikaların devamı niteliğinde olan mekanizmaları 
büyük ölçüde bünyesinde taşıyan 1982 Yılı Bütçe
sinin hazırlanışındaki ve ödeneklerin ayrımındaki te
mel anlayışımızı da arz etmiş bulunuyorum. 

Samimi ve denk bütçe ilkesini sürdürmek kara
rında olduğumuz 1982 Yılı Bütçesi ile takvim ve ma
li yılbaşları da birleştirilmiş bulunmaktadır. 

Kamu kaynaklarının israftan uzak ve etkin kul
lanımına verdiğimiz önem şüphesiz bu yıl da sürdü
rülecektir. Harcamaların sağlam kaynaklardan kar
şılanması ve açık finansmana itibar edilmemesi; üze
rinde önemle duracağımız diğer bir husustur. Hükü
metimizin bu doğrultudaki kararlılığını vurgular, 1982 
Mali Yılı Bütçesinin Ulus yararına bir Kanun haline 
geleceğine olan inancımı tekrarlarım. 

13,1.1982 tarih ve 2578 sayılı Ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Yet
ki Kanununa dayanarak Hükümetimizce bugün yü
rürlüğe konulan ve ayrıca Danışma Meclisine de 
sunulan Kanun Hükmünde Kararname ile getirdiği
miz düzenleme hakkında sizlere kısaca bilgi arz et
mek istiyorum. 

Bilindiği üzere, bankerlerle alacaklılar arasında
ki işlemler tamamen özel hukuk ilişkisine girmekte
dir. Alacakhların haklarını mahkemelere müracaatla 
kendilerinin temin etmesi gerekmektedir. Ne varki, 
konunun yaygın bir durum alması, tasarruf sahiple-
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rinin haklarını takip ve tahsil için kanuni yollara 
başvurmak ve netice almakta yeterli bilgi ve güce 
sahip bulunmamaları da nazara alınarak, konuya Dev
letin müdahalesini ve tasarruf sahiplerine hukuki ko
laylıklar getirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Kanun Hükmündeki Kararnameyle, genellikle, 
banker olarak ve değişik isimler altında, reklamlar 
da yaparak faaliyette bulunan ve çeşitli yol ve vaat
lerle vatandaşlarımızın tasarruflarını topladıktan son
ra, bunları ödemede temerrüt gösteren gerçek ve tü
zelkişilerin bu faaliyetlerinin tasfiyesi ile, vatandaş 
hak ve hukukunun korunması ve imkân nispetinde 
ve çabuk bir şekilde alacakların tahsilinin temini için 
bir hukuku tedbir getirilmiştir. 

Bankerlerden alacaklı olanların, değişik yer ve 
mahkemelerde ve tek başlarına haklarını arayarak, 
pek çok ve karışık hukuki güçlüklerle karşılaşmama
ları için, sadece bankerlerle ilgili tasfiye işlemleriyle, 
bunlardan doğacak bütün davaları halletmek üzere, 
başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, bu 
yerlerdeki ticaret mahkemelerinden şimdilik birisi 
görevlendirilmiştir. 

'Bu mahkemelerce verilen tasfiye kararları, bu iş
te görevli üçer kişiden oluşan «Tasfiye Kurulları» 
tarafından yapılacaktır. 

Mahkemeler ve tasfiye kurullarına özel yetkiler 
tanınmış olup, İcra ve iflas Kanunumuzun özel bilgi 
isteyen işlemleri basitleştirilerek, Vatandaşlarımızın 
alacaklarını ispatlayan belgeleri ile görevli mahkeme
lere müracaatları halinde, istisnai durumlar hariç, 
başka bir işleme ve yardıma lüzum kalmadan hakla
rını alabilme imkânı getirilmiştir. 

'Bu karara göre tasfiyeye üç yoldan gidilebilecek
tir : 

1. Eğer bir banker bu 'Kanuna göre tasfiyesini 
isterse, Kanun Hükmünde Kararnamenin neşrinden 
itibaren 15 gün içinde görevli mahkemeye başvurdu
ğunda, bu mahkeme tasfiyenin açılmasına karar ve
recektir. 

2. Tasfiyesini istemeyen bankerler hakkında İc
ra ve İflas Kanununun 177 nci maddesindeki şartların 
doğması halinde, alacaklılarının talebi üzerine mah
kemece tasfiyenin açılmasına karar verilebilecektir. 

3. 'Başbakanlıkça görevlendirilecek bakanlıklar 
veya sermaye piyasasının kurulunun talebi üzerine, 
mahkemece tasfiyenin açılmasına da karar verilebile
cektir. 

Bu Kanun Hükmündeki Kararnamede; vatandaş
ların alacaklarını ödememek için mal varlıklarını 

muhtelif yollarla başkalarına devretmek suretiyle 
borçtan kurtulmak için yapılan kötü niyetli işlem
lerden vatandaşların zarar görmesini önlemek için, 
İcra İflas Kanunundaki hükümlere paralel olarak, 
bankerler, yöneticileri, denetçileri, eşleri usul ve fü-
ruunun mallarını, bu Kanun Hükmündeki Kararna
menin yayımından geriye doğru iki yıl içinde, üçün
cü dereceye kadar akrabaları ile yaptıkları, bedelli 
ve bedelsiz devirleri beyan etmek mecburiyetinde tu
tulmuşlardır. 

Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerin daha önce yap
tıkları bu işlemlerin iptal davalarına konu olarak uzun 
süreler vatandaşın alacağının sürüncemede kalmama
sı için, bu kararın yayımından geriye doğru iki yıl 
içinde, ikinci dereceye kadar akrabaları arasında 
yaptıkları bedelli ve bedelsiz bütün tasarruflar ge
çersiz sayıldığı gibi, bu kararın yayımı tarihinden 
sonra da bu malların el değiştirmesi hükümsüz sayı
larak, bu gibi işlemlere teşebbüs ve gerçek dışı be
yanlar cezai müeyyidelere bağlanmıştır. 

Herhangi bir bankerden alacağı olan bütün ala
caklıların, bankerin tespit edilecek mal varlığından 
alacakları oranında yararlanmalarını temin için, da
ha önce bankerin alacaklıları tarafından konan ha
cizler hükümsüz sayılarak,, malların tamamının tas
fiyeye girmesi ve bu suretle bir kısım alacaklıların 
tüm alacağını alırken, diğerlerinin hiçbir şey alma
ması gibi adaletsiz bir durumun doğması önlenmiş
tir. 

'Bankerlerden alacaklı olan kimseler kararda be
lirtilen sürelerde alacaklarını bildirmek suretiyle bu 
tasfiye hükümlerinden yararlanacaklardır. 

Alacaklarının süresinde bildirilmemesi halinde 
tasfiye dışında kalacaklardır. Bankerlere borçlu olan 
kişilerle, bankerlere ait malları ellerinde bulunan 
kişiler bunları tasfiye kuruluna bildirmek zorundadır. 
Aksi halde cezai sorumlulukları mevzubahis ola
caktır. Bu karar gereğince kendiliklerinden tasfiye 
talebinde bulunan bankerlerin aşağıdaki kanuni ya
rarları vardır : 

İflas hükmünün neticelerinden kurtulacaklardır. 
Yaptıkları bankerlik muameleleri sebebiyle vergi mü
kellefiyetlerinden dolayı vergi cezası, gecikme ce
zası alınmayacağı gibi, vergi kanunlarına göre suç 
teşkil eden sebeplerle de haklarında takibat yapılma
yacaktır. 

Yine bu faaliyetleri sebebiyle 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme İşleri Kanunuyla, bunu değiştiren 2520 
sayılı Kanun gereğine© yapılan cezali takliplerden, ana-
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para borcunu ödediği takdirde kurtulmuş olacaklar- ı 
dır. 

Bu kararın getirdiği 'diğer bir husus da, •bankerlere 
para veren kimselerin 6802 «ayılı Gider Vergisi Kanu
nuyla, 2279 sayılı Kanun gereğince vergi mükellefi 
olmayacakları ve toplanan paradan öncelikle fertle
re ait olan borçların ödenmesinden sonra bir bakiye 
kalırsa, vergi borcunun ödeneceğidir. Bu suretle va
tandaşların alacağına öncelik tanınmıştır. 

Bu Kanun Hükmündeki Kararname yürürlüğün
den önce doğmuş olan alacakları kapsamına almış
tır. Bundan sonra para verenlerin doğacak riziko- I 
lan göze alarak muameleye girişmiş olacakları sebe- I 
biyle, bu kararın getirdiği özel 'hükümlerden yararla
namayacaklardır. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meclisinize saygıla- | 
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki bu etraflı 
konuşması için Sayın Maliye Bakanına teşekkür ede
rim. 

Şimdi, Bütçenin tümü üzerinde sayın üyelerin ko
nuşmalarına sıra gelmiştir. Başkanlığımızın hazırladı
ğı usule göre, Bütçenin tümü üzerinde şu ana kadar 
Söz almüş olanların adlarını okutacağım. Tümü üze
rindeki konuşmalar 20 dakika ile sınırlanmış olmakla 
beraber, bugünkü ve yarınki tarihler bu işe tahsis edil
miş olduğu için, burada ismi olmayan arkadaşların 
isimlerini de kayda imkân vardır. 

Söz alanları sırası ile takdim ediyorum : 
1. Ertuğrul Zekai Ökte, '2 - ismail Şengün, 3 -

Mehmet Pamak, 4 - Selçuk Kantarciöğlu, 5 - Mehmet 
Aydar, 6 - Hidayet Uğur, 7 - Mehmet Hazer, 8 - Kâ
zım Öztürk, 9 - Aydemir Aşkın, 10 - Ayhan Fırat, 
11 - İsmail Arar, 12 - Mustafa Alpdündar, 13 - Nuret
tin Ayanoğlu, 14 - Halil Erdoğan Gürel, 15 - Nuri Öz-
göker, 16 - Kamer Genç, 17 - Beşir Hamitoğulları. 

Buna ilaveten s'Öz almak isteyen arkadaşlarımızın, 
solumda oturan Divan Üyesi arkadaşıma isimlerini1 I 
yazdırmalarını rica ediyorum. I 

Mk soz, Sayın Ertuğrul Zekai Ökte'nindir. Ken
disini kürsüye davet ediyorum. 

ERTUĞRUL ZEKAÎ ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkam, saygı değer üyeleri, Cumhuriyet Hü- I 
kümetlin'in çok değerli Başbakanı, Sayın Balkanlar; siz- I 
leri en içten duygularla ve saygılarla selamlıyorum. I 

1982 Yılı Bütçe Kanun Tasarısını görüşmeye baş
lıyoruz. Yüksek huzurunuza sunulan ve bu yılın 10 
ayım kapsayan Bütçe Kanunu Tasarısı, Meclisimizin 
inceleyeceği, değerli görüş ve düşüncelerini ve ter- [ 

• cinlerini ortaya koyarak sonuçlandıracağı ilk Bütçe 
Kanunu olacaktır, başarılar ^dilerim. 

Tasarının zamanında ve önemli değerler taşıyarak 
huzurunuza sunulmasında Bütçe - Plan Kbrnisyonu-

I muzun çok önemli katkıları olmuştur. Meclisimizin 
göreve başladığı daha ilk günlerde oluşturduğumuz bu 
Komisyon, Yüce 'Milletimize yaraşır bir vatanseverlik 
ve «Güçlü Devlet» anlayışı içerisinde geceli gündüz
lü çalışarak görevlerini yerine getirmişlerdir. Onlar 

I için, bu ağır; fakat o nispette zevkli çalışmalar, gele
cekte en önemli tecrübelerini ve anılarını teşkil ede
cektir. Sağolsumar, 

Huzurunuzda, başta Komisyon Başkanı olmak 
üzere, bütün üyelerini kutluyor ve saygılarımla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

j Sayın üyeler; 
Bütçeler, Devlet ve toplum hayatımızda önemli 

yerleri olan siyasi vesikalardır. Bütçelere, yalnız Dev-
I letîn gelir ve giderlerini gösteren kanunlar şeklinde 

bakılamaz. Bütçelerde kamu yönetiminin ihtiyaçları ve 
bu ihtiyaçları karşılayacak finansman kaynakları ka
dar, toplumun bekleyişleri ve istekleri de yer alır veya 
yer alması gerekir. 

Bu yaklaşımla, bütçe görüşmelerinde hükümetle-
I rin; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda izle

dikleri politikalar, bu politikaların gerçekleştirilmesi 
için ortaya koyduğu ilkeler, tercihler meclislerde in
celenir, değerlendirilir, eleştirilir ve temel amaçlar doğ
rultusunda en doğru yolun, en doğru tercihin oluştu
rulması sağlanır. 

Parlamento tarihimizde en 'önemli (geleneklerden 
bir tanesi, bütçe çalışmaları ve Meclislerdeki bütçe 
görüşmeleridir. Daha Milli Mücadele yıllarında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde avans kanunları ortaya 
çıkarken, bu gelenek girmiş ve o günün zor koşulların
da dahi en şiddetli eleştirmeler, en -güzel değerlendir
meler ve en doğru tercihler Meclislerden çıkmıştır. 

Yüce Meclisimiz 1982 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı
nı kamu yönetimlinin bütün alanlarında ve bölümlerin
de bu paha biçilmez geleneği devam ettirecek ve ken
disine düşen görevleri en doğru, en iyi biçimde yerine 
getirecektir. Milletimiz bizden bunu beklemektedir. 

I Aziz üyeler; 
I 1982 Yılına dünya, siyasi, iktisadi ve sosyal buh

ranlar içerisinde girmiştir. Uluslararası politika ve 
uluslararası ilişkiler de önemli gelişmeler göstermekte
dir. Dünya,, artık kaldıramayacağı bir silahlanma ya
rışının sonuna yaklaşmaktadır. Devletler, önce psiko-

[ lojik savaşın etkileri altında bağımlı kılınmakta, son^ 
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ra işgal edilmektedirler veya parçdanmakta, bölün- I 
inektedirler. 

İktisadi sorunlar, artık bir devletin kendi gücüyle I 
çözümlenemeyecek sorunlar haline gelmiştir. Özellikle 
bu küre üzerinde kendi ken'disiini besleyen 4 ülke kal
mıştır, gelişmiş gelişmekte olan veya gelişme gayret
lerini haşlatmak isteyen 'bütün devletler, enflasyon 
helasının etkisi altodadırlar. 

Bütün devletlerin siyasi, sosyal, İktisadi hayatla
rını tehdit «den enflasyon düşmanı <ile mücadele, hü
kümetlerin başlıca sorunlarını teşkil etmektedir. Enf
lasyon canavarını tahrik eden, çıkarları için teşvik { 
«den, hatta ekonomıik ve siyasi baskılarına araç 'kabul I 
ederek hu belayı ihraç eden ülkeler, bugün ve şimdi 
aynı canavarın tehdidi altındadırlar. I 

Özetle; ihtiyar dünyanın iktisadi hayatı çözülmek- I 
te, iktisadi gücü giderek azalmaktadır. Sosyal buh
ranlar bütün Batı küresini sarmış bulunmaktadır. 
Yeni yetişen nesiller tatminsizdir, huzursuzdur, inanç
sızdır ve gelecekle irtibatlarını giderek kesmektedir- I 
ler, ümitsizdirler. 

Dünya, 'yeni değerler yaratamamanın, eski değer
leri koruyamamanın acı ve tehlikeli dönemlerinin 
binini daha yaşamak üzeredir. 

Çevremiz tam bir cadı kazanı gibi kaynamaktadır. 
tran - Irak Savaşı, sonu ne şekilde bitecek bilinme
yen bir maceraya dönüşmüştür. Ortadöğuda h'iç Ibü1 I 
şekilde istikrar yoktur ve yakın gelecekte de istikrar 
ümitleri görünmemektedir. 

NATO ittifakı içinde müttefikimiz, ıBatı komşu- I 
muz Yunanistan, bize karşı her alanda çeşitli tertip
ler almayı ve bu tertipleri geliştirmeyi iç ve dış po
litikasının temel ilkesi halline getirmiştir. Düşmanlığı I 
dosJuğa, halk ve hukuku gaspa ve eşkiyalığa tercih 
eden bu politika ve bu tutum ve davranışların başını I 
hangi taşa ve ne zaman vuracağı merak konusudur. I 

Saygı değer üyeler; 
Türkiye'miz 1982 yılına tam bir barış, huzur ve 

asayiş ortamı içerisinde girmiştir. Vatanımız üzerin- I 
de barış vardır, huzur vardır, sükûnet vardır, asayiş I 
vardır ve Devlet vardır. (Alkışlar) Bugün Türkiye'de 
hiç kimse yarın ne olacak endişesinde değildir, endi- I 
şeşimi taşımamaktadır. I 

'Psikolojik harbin, anarşi terör ve yıkıcılık, bolü- I 
cülüfc safhasına son verilmiştir. Türkiye Cumhuri-
yetiriira gerçek sahibi Türk 'Milleti ve onun bağrından) I 
çıkardığı Türk Silahlı Küvetleri Devletine sahip çık- I 
mış, politikanın cehalet, gaflet ve denaet girdapları I 
arasında kalan Devleti ve rejimi kurtarmıştır. Bu1 | 
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kurtarıcüara, başta Devlet Başkanımız ve Güvenlik 
Konseyinin değerli üyeleri olmak üzere, bütün Silahlı: 
Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz mensuplarına 
minnet ve şükranlarımızı sunalım ve onları Aziz 
Türk Milletinin temsilcileri olarak kutlayahm. 

Sa!yın üyeler; 
Türkiye'mizin ve Cumhuriyetimizin geleceğini ye

niden kurma çalışmalarımız devam etmektedir. Ge
rek Güvenlik Konseyi, gerek Kurucu Meclis ve onun 
önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak M'ecf simiz, 
her alanda güçlü devlet, e'tkin devlet, çağdaş devlet 
anlayışı içerisinde hukuk düzenimizi yeniden şekil
lendirmektedir. Bu, Millet'im'izin özlemlerinin bir par
çasıdır, bekleyişidir. Ve giderek daha yoğun, daha 
hızlı, daha etkin biçimde bu çalışmalar devam ede
cektir. 

iBugün huzurunuzda bulunan Bütçe Tasarısı üze
rinde yapılacak çalışmalar da, açıklamaya çalıştığım 
gayretlerin önemli bir parçasını teşkil edecektir. 
Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar, iyi veya kötü 
tercihlerimiz ve bizi bir araya getiren Milletimize 
sunacağımız görüşler, bütün doğmamış nesillerin ka
derini ve mutluluğunu ilgilendirecektir, etkileyecek
tir. Çalışmalarımızda ve tercihlerimizde kaynağımız, 
binlerce yıllık tarihimizden alacağımız acı tatlı tec
rübeler ve Milletimizin engin kültürüdür. Bizim hiç 
bir şeye ihtiyacımız yoktur. Doğal kaynaklarımız 
zengindir, vatandaşlarımızın yapıcı ve yaratıcı gücü 
vardır. 'Mil'Jletimliziim kalkınimaya, refaha inancı, bütün 
olumsuz davranışlara rağmen, her geçen yıl biraz 
daha artmaktadır. İnsanımız zekidir, çalışkandır, ye
teneklidir, müteşebbistir. Nüfûsumuz ve nüfusumuzu 
oluşturan genç unsur, dünyada nadir bir görünüm 
göstermektedir. 2000 yılarında bütün nüfusumuzun 
% 50'sinl genç ve dinamik bir Türk gençliği teşkil 
edecektir ve vatanımızın kaderine bu gençlik egemen 
olacaktır. 

Bizimle her alanda İşbirliği yapmaya hazır ve is
tekli devletler vardır. Bizi ve mücadelelerimizi örnek 
alan milletler vardır. Siyasi 'buhranlara rağmen Tür
kiye, ne 50 yıllık Türkiye'dir, ine 10 yıllık Türkiye' 
dir, ne de 2 yıl önceki Türkiye'dir. Dünyada kendi1 

kendisini besleyen ve artık bir elin parmaklarıyla sa-
yılabilen ülkelerden biriyiz. Silahlı Kuvvetlerimiz 
yalnız vatanımızın değil; sizi bütün samimiyetimle 
temin ediyorum ki, Batı ittifakının tek koruyucusudur, 
tek güven kaynağıdır. Çok kısa bir gelecekte bütün 
dünya Türkiye'mizin vereceği örnekler ve modeller
le Türk Devletinin büyüklüğünü, Türk Milletinin gü-
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cünü çok yakından ve bir defa daha anlayacak ve 
görecektir. Hemen belirteyim ki, Devletimizin varlı
ğını, Vatanımızın bütünlüğünü, 'Milletimizin birliğini 
korumak îçin 'her bedeli ödeyecek, her güçlüğe göğüs 
gerecek, her fedakârlığa katlanacağız. Savunmamıza, 
güvenliğimize, eğitimimize, sağlığımıza ve özellikle 
güvenlik içinde yaşamamız için ayırdığımız her kuru
şun, 'gelecek nesillerin var olması, güven içinde ya
şamaları ve mutlulukları için yaptığımız en hayati 
yatırımların bir parçası olduğuna inanıyoruz. 

İşte aziz üyeler, 1982 Yılı kütçe Kanunu Tasarısı
nı 'bu açıklamalarım ve yaklaşımlarım içinde değer
lendirmek istiyorum. 

Sayın üyeler, ,«1982 Bütçesi ne değildir?» sualini 
soruyorum.' 'Bu Bütçe, enflasyonist hir bütçe değildir. 
Bu 'bütçe, gelişmeyi 'teşvik eden bir bütçe de 'değildir. 
Bu bütÇe, nötr bir 'bütçedir. TNfe gayri safi milli hâsı
laya, ne kalkınma çabalarımıza ilâve bir katkıda bu
lunacaktır. Bütçenin genel değerlendirilmesine, 
l926'da Atatürk'ün şu veciz 'sözleri ve ilkesiyle baş
lamak fotiyorum. Büyük Liderimiz Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 8 noi çalışma yılını açarken «Mem
leketimizin iç idaresi yalnız huzur ve asayişle değil, 
iktisadi ve kalkınma faaliyetıleriyle güÇilendirilmeli-
d'ir.ı» buyurmuşlardır. 

'Hemen açıklayayım ki, ülkemiz bir savaşın içe
risindedir. Bu savaş, yıllarca süren mücadelelere rağ
men, kazanılması noktasına yaklaşılmış olduğuna 
inanmak istediğim, enflasyonla savaştır. Enflasyon 
düşmanına karşı verilmektedir. Gene 'bu savaş, psi
kolojik harbin uzun yıllar tahribatına karşı veril
mektedir. 

'BAŞKAN — 'Efendim, üç o.akikanız kalmıştır. 
BRTUĞRUL ZEKÂ! ÖKTE — Evet. 
O hal'de, her şeyden önce, Hükümetlimizin bir 

savaş ekonomisi içinde 'bulunduğunu çok iyi bilmesi 
ve değerlendirmesi gerekirdi. Ne kaybedecek bir da
kikamız vardır, ne Milletimizin gelişmesinden alabi
leceğimiz hir parça vardır, ne de hu gelişmeyi dur
duracak niyetimiz olmalıdır. iBütün karar ve tercih
lerimiz, her attığımız mermiyi hedefine isabet ettire
cek şekilde 'bulunmalıdır. Elimizdeki mühimmatı kör 
atışlarla feda edemeyiz, heba edemeyiz. Bir savaş 
ekonomisi içinde bulunduğumuzu bütün vatandaşları
mız bilmelidirler. Tarladaki çiftçimiz, fabrikadaki iş
çimiz, dairedeki memurumuz, öğrencimiz, hocamız; 
hepimiz bir savaş ekonomisinin şartlarını yerine ge
tirmek zorundayız. 

Hükümetimizin enflasyonla mücadelede 'başarılı 'bir 
model ortaya koyduğu bilinmektedir. Ancak, bu ba-

I sarının sürdürülmesi zorunludur, Bu başarıdan mutlak 
surette zaferle çıkılması zorunludur. Enflasyonla mü-

j caddede, alınan mali tedbirlerin, vergi uygulamaları
nın payı büyüktür. 24 Ocak kararlarına bu Hüküme-

I timiz tarafından işlerlik kazandırılmıştır. Ancak, enf-
I lasyonla mücadelede »başarı, iki ana esasa bağlanmak-
I tadır. Yıllarca 'bu iki ana esas, maalesef gözden uzak 

tutulmuştur. Bunlardan birincisi, enflasyonist "bekle
yişleri yok etmek'tir. İkincisi, miill'i para gücünü artır
maktır. Üretimde gelişmeyi hedeflemeyen veya üre-

I timde gelişmeyi en önemli amaçlarından biri haline 
I getirmeyen bir politika, enflasyonist bekleyişleri yok 

edemez. Kaldı ki, üretimde gelişme de sağlanmamış
tır; 1979 düzeyinin altına inilmiştir. Para politika-

I sında izlenen yol ve yöntemlerin geçerliliği her za
man tartışmalı olmuştur. Ancak, milli paranın gide-

I rek 'değer kaybına uğradığını 'bütün vatandaşlarımız 
I açıkça görmekte ve yaşamaktadırlar. Bir örnek ver

mek isterim; 12 Aralık 1981 tarihinde Avrupa'da Ster
lin, Mark ve 'Frank değerleri, 'bizim Merkez Bankası
nın tespitlerinden en az ı% 20, hatta (% 10Ö fazladır,: 

Yatırımların gelişmesi sağlanmamıştır. Bu bütçe 
ile de sağlanması ciddi tereddütler 'doğurmaktadır. 

Başka bir konuya değinmek istiyorum; Enerji. 
I Enerji, bir yerde, hayat damarlarımızdan birisidir, 

varlığımızın tek önemli kaynağıdır. Ancak görüyoruz 
ki, birçok enerji hareketleri, yatırımları bu bütçede 
görülmemektedir. Ne oldu Atatürk barajı? Ki, 'bu ba-

I raj bizim hidroelektrik gücümüzü, tarım gücümüzü 
I devreye sokacaktı. 

I Açık ve gizli işsizlik süratle artmaktadır. 
I Borçlarımıza değinmek istiyorum. 20 milyar Do-
I 1ar borcumuz vardır. 'Bu borcun ortalama ödeme sü

releri 20C0 yularına ka'dar gitmektedir. Ancak, bir ör
nek vemek isterim. 1981 yılında '25 Aralık tarihi itiba
riyle, 1 8'87 000 OOıCİ dolarlık borç ödemesi yapılmış
tır. Bu borcun 609 000 OOC! doları ana borçtur, 768 

I ÖCO 003 doları faizdir. 
'BAŞKAN — Efendim, süreniz tamamlanmıştır, 

I lütfen 'bağlayınız. 
BRTUĞRUL ZEİKÂİ ÖKTE — Bitiyor efendim. 

I Borçlarımızın dikkatle izlenmesi, ihracatımızın, işçi 
i dövizlerimizin, hatta gayrı safi yurtiçi hâsılamızın çok 

büyük paylarını teşkil ddecek bu felaketin bir an ön-
I ce nerede durdurulacağı, nasıl halledileceğinin bilin

mesi gerekir; Türk Milleti bunu bilmek zorundadır. 
I KİT'ler 'konusu: Artık, KİT'lerin konusu bitme-
I lidir. Görüş ayrılıkları sona ermelidir. Devletin serma-
I ye 'koyduğu veya sermayeye ortak olduğu KİT'lerin 
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adedini size açıklamak isterim: 2000 civarındadır. 
Bunların çeşitli mağazaları, işletmeleri, depolan, ve-
saireleri, onibinin üstündedir. Bunlar, 'bizim hayat ver
diğimiz kuruluşlardır, Cumlhuriydtimizin kuruluşlarıdır, 
Atatürk'ün: yadigarlarıdır. Bunlara Devlet salhip çıka
caktır ve en iyi şekilde çalıştıracaktır. 

Bir mevzua değinerek sözlerime son vermek istiyo
rum; Önerilerimi yapacak zamanım kalmadı. 

Hatırlıyorsunuz, içtüzük görüşmelerinde de şunu 
arz etmiştim. Bir meclis 'düşünün ki, kendi iraldesirii 
Ikendisiyle 'bu 'kadar sıkı İbağlasın. Böyle ibir meclis 
'bilmiyorum var mı? İradeler genişletilmelidir, zaman
lar verilmelidir. 

iki önemli yaklaşıma değinmek istiyorum»: «Ayak
ta kalan işletme kalsın, giden gitsin. Sağlar bizim
dir, öbürleri gitsin. Yıkılan yıkılır. Millet, parasını 
rıza ile vermiştir, vermeseydi...»! Bu zihniyetler, bu 
anlayışlar doğru değildir. Görüyorsunuz, önlemler 
ne duruma gelmiştir. Anayasayı değiştirecek duru
ma gelmiştir. Devlet hayatında, devlet anlayışında, 
Devlet töremizde Ibu yoktur. Bir bakkal dükkânıyla 
daihi uğraşmak zorundadır devlet. Tek bir vatanda
şın tek bir kuruşunun hesabını görmek, bilmek, sor
mak durumundadır. Bunun tedbirlerini almak zorun
dadır. Bu, bizim binlerce yıllık devlet tecrübelerimi
ze uymaz ve doğru da değildir. Önemli olan, bunlar 
da değildir; önemli olan, Türkiye'de yaratılan psiko
lojik buhrandır. Buna sebebiyet vermemeliyiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlamanızı rica edeceğim. 
ERTUĞRUL ZBKÂt ÖKTE — Sayın Üyeler; 
Hemen belirteyimiki, ekonomisi denk olmayan bir 

ülkede, bütçeler de denk değildir. Bütçeler, iktisadi 
hayatın birer küçük mekanizmalarıdır. Bütçeler, ik
tisadi hayatı denkliğe götürmezler; ama denk bir eko
nomiyi güçlendirirler, devleti güçlendirirler, hizmet
leri artırırlar, kamu faydasını: sağlarlar. 

Bu nedenle, üzülerek 'belirteyim ki, bu Bütçe denk 
bir bütçe değildir. Bu Bütçe ile hiçbir yere 'gidile
mez; ama daha önemlisi, bu Bütçe ile Ulusumuzun 
bekleyişleri yerine getirilmemiştir. Katkılarınızla, tah
min ediyorum ki, en iyi şekilde oluşturulacak ve 
Milletimize hayırlı bir bütçe çıkacaktır. 

Hepinizi saygılarla selamlarım efendim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün; 'buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri, Hükümetimizin seçkin üyeleri; 

Hemen belirteyim ki, benden önce konuşan de
ğerli arkadaşım Sayın Ökte gibi coşku ve duygu do
lu bir konuşma yapamayacağım. 

Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu, Hü
kümetin Bütçe tekliflerini Yüce Meclise sunulacak 
duruma getirebilmek için, 26 birleşimin kapsadığı 62 
oturumda, kendi ifadeleriyle yorucu çalışmailar ve 
tartışmalar yapmıştır. Günde ortalama 12 saat çalı
şan Değerli Komisyon üyeleri, Bütçe Tasarısını eleş
tirmişler, kendilerinin görev, yetki ve sorumlulukla-
rınıı gözönünde bulundurarak, 1982 Bütçesinin iyileş
tirilmesi için görüş ve düşüncelerini belirtmişlerdir. 
Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, Komisyonun 
Başkanlık Divanının saygıdeğer üyeleri arkadaşlarımı 
ve de Komisyonun tüm değerli üyelerini kutlarım. 

Komisyonun 40 günlük Bütçe inceleme marato
nunu bütün iyi niyetiyle tamamlamaya çalıştığı mu
hakkaktır. Danışma Meclisinin bir üyesi olarak Ko
misyon çalışmalarını zaman zaman izlemek imkânı
nı buldum ve gördüm 'ki, tüm üyeler yeteneklerini ve 
fiziki 'kapasitelerini tam anlamıyla kullanmaktadır
lar. 

Sayın üyeler; 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı

nın gayret ve emekleriyle ortaya konmuş Tasarıyı, 
değerli görüş ve önerileriyle Yüce Komisyon, ka
naatime göre zaten oldukça dengeli olan Bütçeyi, 
ne ölçüde değiştirmiş ve iyileştirmiştir?.. Komisyon, 
prensip olarak Hükümetin kurduğu dengelerin ko
runmasına özen göstermiş, bu dengeleri prensip ola
rak benimsemiştir. Yaptığı değişiklik, teklif edilen 
harcama miktarına ödenek eklemek veya kesmek su
retiyle 18,7 milyar lira azaltmaktan ibarettir. Örne
ğin; Komisyon, 22 milyarlık Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı ödeneğini 9 milyara indirmiş, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ödeneğinden 1 milyar 
lira kırpmış ve Maliye Bakanlığı ödeneğinde 12 mil
yar lira azaltmaya gitmiştir: Teklif edilen ödenek 
hacminin ancak % l'i oranındaki bu kısıntı sonucu 
Bütçe, Komisyonun raporuna göre iyileştirilmiş ol
maktadır. 

Buna karşılık, Gelir Vergisi tahminini 18,8 mil
yar düşürmüş bulunmaktadır. Gerçekte bu azalma, 
Mali Denge Vergisi oranının \% 3'ten % 2'ye indi
rilmesinden kaynaklanmaktadır. Komisyona göre ge
lir tahminleri böylelikle ulaşılabilir düzeyde tutulmuş 
olmaktadır. Bir diğer deyimle, Komisyon, (% 1'lik 
bir kesintiyle 1982 gelir tahminlerini gerçeğe daha 
yatkın halle getirdiği iddiasındıadrr. Bununla beraber 
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Komisyon, gerçeğe daha yakın hale getirdiği gelir 
tahminlerine ulaşılması için, yürürlüğe konulan yeni 
gelir getirici vergilerin toplanmasında etkin bir vergi 
kontrolünü şart koşmaktan da kendini aılamamakta-
dıır. 

Komisyonun kanaatine göre, 1982 Yılı Bütçe ge
lir tahminlerinde bir yetersizlik de söz konusudur. 

Sayın üyeler; 
Bütçe • Plan Komisyonu, Bütçeyi % 1 oranında 

iyileştirici çalışmalardan başka, 1981 yılı içinde uy
gulanan ekonomik politikalarla, maliye politikasının 
bir devamı olarak, 1982 yılında da sağlıklı bir kal
kınma ortamının yaratılmasına, ekonominin onarıl
masına, yatırımlara hız kazandırılmasına ve enflas
yon hızının azaltılmasını sağlayacak önlemlerin Hü
kümetimize ulaştırılmasına da çalışmıştır. Komisyo
na göre bu önlemler enflasyonu azaltmak ve yatı
rımları hızlandırmak amacına yöneliktir. 

Bu önlemlerden birisi; bakanlıklar teşkilat ka
nunlarının tamamlanmasıyla ilgilidir. Diğeri; Mer
kezi Hükümetin yeniden düzenlenmesi konusundadır. 

İç borçlanma hâsılatımın bütçe geliri olarak su
nuluş biçimine son verilmesi Önerisi ise, ne enflasyon 
hızını azaltır, ne yatırımları hızlandırır ve ne de sağ
lıklı bir kalkınma ortamı yaratır. 

Bütçe - Plan Komisyonu, 1983 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun iyi hazırlanmasını, iyi incelenmesini, Dev
let gelirlerinin artırılmasını ve Devlet harcamalarının 
daha disiplinli biçimde yapılmasını sağlayacak ka
nun değişikliklerinin de 1982 yılı içinde gerçekleşti
rilmesi için, görev süresinin sonuna kadar çalışma
larını sürdürmek şeklinde bir karar almış bulunmak
tadır. Bütçe - Plan Komisyonu, Yüce Meclisinizin 
diğer komisyonları gibi, bir yıl için seçilir. Süresi, ye
nisi seçilinceye kadar devam eder. Bu, İçtüzüğün 
amir hükmüdür. Bu nedenle, «bir yıl çalışma» şeklin
de bir karar alınmasını anlamak güçtür, zaten çalış
ma durumundadır, çalışacaktır. 

Raportör üyelerin bütçe uygulamalarını yıl için
de izlemelerini ilgiyle karşılarım. Merkez teşkilatın
da yapıldığında, bu izlemenin sağlayacağı yararın ne 
olacağını 1983 bütçe çalışmalarında anlayacağız ve 
göreceğiz. 

Komisyon, 1983 yıllık programının en geç 1982 
Haziranında yayınlanmasını salık vermektedir, Bu 
bir «Wishful thinking» dir. Ekim başında Meclise 
sunulacak 1983 Bütçe Tasarısı için yıllık programın 
en geç Haziranda yayınlanması çok iyi olurdu tabii. 
Ancak, ülkemizde ekonomik faaliyetler bilançosu, 

özellikle tarımsal alanlarda, ancak sonbaharda ke-
sinleşir. Ayrıca, programın emredici ve özendirici ön
lemlerinin, 18, hatta 21 ay önceden saptanmasının 
güçlüğü de açık ve ortadadır. 

Sayın üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonuna, şu ana kadar ana-

çizgileriyle özetlediğim yorucu ve oldukça hızlı ça
lışmaların (kendi ifadeleridir) dolayısıyla teşekkür 
ederim. 

Şimdi 1982 Bütçesi ve ekonomimizle ilgili bazı 
izlenim ve görüşlerime geçiyorum. 

Sayın üyeler; 
1982 Bütçesinin fonksiyon bakımından, 1981 Büt

çesinden pek de farklı olmadığı anlaşılmaktadır. 1981 
yılında Kasım sonuna kadar uygulanan bütçe ile 1982 
için Hükümetçe önerilen ödenekler, tüm Bütçe için
deki paylar itibariyle karşılaştırıldığında; sermaye 
teşkili ve transfer ödenekleri payının |% 33 olarak 
aynen korunduğu, yatırım ödeneklerinin iki puan ar
tırıldığı ve cari hizmet ödeneklerinin iki puan düşü
rüldüğü görülür. 

Bu noktada dikkati çekici husus şudur : 1978, 
1979 ve 1980 yıllarında, bir önceki yıla göre reel ola
rak düşen yatırım hacmi 1981 'de yükselmiş ve bu
nun 1982'de de daha hızlı olarak artması öngörül
müştür. 

Vergi yükü dediğimiz ve vergi gelirlerinin gayri 
safi milli hâsıla içindeki payını gösteren oran, son 20 
yılda ilk kez 1981'de % 20'yi aşmış bulunmaktadir. 
Bu oran, daha 1980'de % 16,9 idi. Yeni vergi kanun
larıyla artan vergi yükünde bu sıçrama ile yatırım
ların özel sektörden daha çok kamu sektörü kana
lıyla yapılması kaçınılmaz olacalktır. 

1981 yılı ihracat hedefinin ilk on ayda gerçekleş
tirildiğini biliyoruz. Yıl sonunda hedef, 1 milyar 
aşılmış olacaktır. Bu, şayanı şükran bir olaydır. Türk 
ekonomisi yıllardır ihracatta belirtilen hedefin üze
rinde ilk kez bir gerçekleşmeye gidebilmiştir. Bunun 
birtakım arızi ve beklenmedik olaylar sonucu mey
dana geldiğine inanmak istemiyorum, İhracat artış 
hızının 1982'de de aynı tempoda devamını içten diliyo
rum. Bunu böylece belirttikten sonra, önemli buldu
ğum bir noktaya değinmek isterim. 

Programlı bir ekonomide hedeflere üç aşağı beş 
yukarı ulaşılması, genel dengeleri ve bunların öngör
düğü faaliyetleri önemli ölçüde etkilemeyebilir. An
cak, 1981 ihracatında olduğu gibi, 3,5 milyarlık ih
racat 1 milyar aşılırsa, durum ne olur? Bu sual; bizi 
ekonomi yönetiminde, prensipler dışında uygulama
da esnek olmaya ve bunun yanında beklenmedik ge-

83 — 
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üşmeler karşısında uygulamaya koyabileceğimiz alter- I 
natifler üzerinde düşünmeye ve hazırlıklı olmaya 
götürür. 1981 ekonomi dengelerini 3,5 milyarlık ih
racat üzerinden yapmışızdır. 1 milyarlık bir döviz 
fazlası olunca; bunu en verimli biçimde nerelerde 
kullanacağız?.. Borç mu ödeyeceğiz?.. Bir yerde de
po mu edeceğiz?.. İthalatı mı artıracağız?.. Hangi ya
tırımları hızlandıracağız?.. Bunlar ve benzeri sual- j 
lerin cevaplarını hazır tutmak gerekmektedir. Bek
lenmedik ve tahmin edilemeyen gelişmeleri daima he
saba katmak suretiyle, icabında yıl içinde, zaman 
zaman ekonomik politikanın esasında değil ve fakat 
belki uygulamada ayarlamalar yapma durumunda
yız. 

Sayın1 üyeler; 

İhracatta, geçen yıl % 50'nin üzerinde bir sıçra
ma sağlanmasında ve işçi dövizlerinde 2 milyardan 
3 milyara yaklaşmada başlıca faktör, I980'in ilk ayın
dan itibaren sık sık ve cesaretle yapılan kur ayarla
maları olmuştur. Mayıs 1981'de başlatılan günlük ıkur 
ayarlamaları ise, bu uygulamanın tabii bir merhalesi-
dir. Türk Lirası 1981 yılında dolar karşısında '% 48,2 ve 
Batı Alman Markına göre de % 29,2 oranında değer 
kaybetmiştir. Türk Lirasının yabancı paralarla pa
rkesini yakından izleyen bir üye arkadaşınız olarak, 
Aralık 1981'de hiçbir şekilde İngiliz Sterlini ve söz 
konusu edilen diğer yabancı paranın Türk Lirasıyla 
parkesinin % 20 farklı olduğunu iddia etmek müm
kün değildir. Türk Lirasında hedef konverüibilkeye 
doğrudur ve şartlar elverdiğinde paramız yabancı pa
ralarla serbestçe değiştirilebilir, alınıp - satılır nite
liğe kavuşacaktır. 

Sayın üyeler; 
Uygulanan ekonomi politikası, Türk müteşebbisi

ni dış diyarlara doğru 'itmiştir. İstanbul, Ankara, İz
mir ve diğer birkaç merkezin dışında, ticari ilişkileri 
olmayan Anadolu müteşebbisi, ihracatın bazen acı, 
bazen mayhoş ve fakat genellikle tatlı tadını almaya 

.başlamıştır. Bugün, Orta Doğu ülkeleri ve Arabistan j 
Yarımadasındaki alışveriş merkezlerinde, örneğin; 
Denizli'de ürettiği otomobil yağ ve hava filtrelerini 
bir kamyona yükleyip getiren ve iki haftada toptan 
ve bazen de perakende satışlarla 100 bin dolan cebi
ne koyan müteşebbislerle karşılaşmaktayız. İhracat 
atılımı, ihracat seferberliği bu şekilde başlamıştır bü
tün dünyada. Bu, bizde de kaçınılmaz olarak aynı 
yollardan geçecektir. Anadolu müteşebbisi, sadece 
imal etmekle kalmayacak, gerektiğinde ulaşımı da biz
zat kendisi, yapacak, pazarlayıp kendi eliyle satmayı j 
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da bizzat kendisi gerçekleştirmek' durumunda kala
caktır. 'Milyonluk ihracatı gerçekleştiren büyük şe
hir iş adamlarımız yanı sıra, iki yıl önce imkânsız 
ve hayal sayılan bir ihracatı; çok değil, 50 - 100 bin 
dolarlarla gerçekleştiren Anadolu'nun iş adamlarına 
belki madalya veya plaket veremeyiz; ama onları en 
azından alınlarından öperiz. 

1981'in ihracat sıçramasına rağmen, itiraf etmek 
gerekir ki, ihracat formalite yönünden elan zordur. 
İş adamlarımız bu alanda istekli, ancak çekingendir. 
Bir akreditif nasıl açılır, iş adamı için muammadır. 
Yıllardır ihracatı kolaylaştırıcı tedbirler alıyoruz, 
almaktayız, alacağız. Türk müteşebbisine, ihracatını 
daha kolay yapacağı bir ortam ve düzenlemeyi artık 
vermeliyiz. 

Sayın üyeler; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1981'de 2 milyar 

481 milyon dolar tutarında dış borç ödemesi yap
mıştır. Çok değil, daha dört yıl önce bize bir banka
lar konsorsiyumu düzenleyerek 150 milyan dolar bul
mayı vaat eden uluslararası bir bankacıyı Ankara'da 
baş tacı yapmıştık; ancak gene de bu 150 milyonu 
bulamamış, alamamıştık. Bugün, 'Merkez Bankamı
zın bir yetkilisi sabah uçağa atlayıp, yurt dışına gidip, 
ertesi günü 200 milyonluk krediyle dönebilmektedir. 
Dış kredi kibarımızın sıfıra indiği günlerden bu yana, 
bir ölçüde sessiz, fakat devamlı ve çetin bir uğraşı 
verilmektedir. Türkiye, uyguladığı ekonomi politika
sı, karşısındakilere güven duygusu uyandıran, sözü
ne güvenilir, bilgili ve her gün edindiği yeni tecrü
beyi bir ertesi gün kullanan uyanık devlet adamı, 
teknisyeni ve bürokratıyla önemli mesafe almıştır. 
Ekonomik kurallar her ülkede ve de rejimde, genel
de aynıdır. Her konuda olduğu gibi, ekonomik oyun 
da kendi kuralları içinde oynanır. Başarı için, her 
oyuncunun arzu yanında, bilgi ve yeteneklerini geliş
tirmesi gerekir. Türk ekonomisinin büyümesi, Türk 
Milletinin çağdaş refah düzeyine ulaşması, «Econo-
mic Minded» davranışları daha çok benimsemesiyle 
hızlanacaktır. .Memnuniyetle belirteyim ki, ekono
mik düşünen ve davranan liderlerin yer aldığı bir yö
nelime sahibiz bugün. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Ulusu Hükümetinin görüşmeye başladığımız bu 

1982 Maii Yılı Bütçesinin Milletimize ve Devletimi
ze hayırlı olmasını içten dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Mehmet Pamak. 
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MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin muhterem üyeleri ve 'Sayın Hükümet üye
leri; 

1982 Mali Yılı 'Konsolide (Devlet Bütçesi Tasa
rısının tümü üzerindeki genel politikalarla ilgili gö
rüşlerimi açıklamaya başlamadan önce, saygılarımı 
sunar, ibu Bütçenin 'hazırlanması ve Meclisirriize ka
dar gelmesi safhalarında emeği geçen Hükümet ve 
Bütçe 'Komisyonu üyelerine teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Sayın üyeler; 
1982 Mali Yılı Bütçesi de harcamaların dağılımı 

bakımından aslında l;9'8ll Mali Yılı Bütçesine paralel 
'bir yapıya sahiptir. 

Yatırım öd eneklerinin Genel Bütçe içindeki payı 
yüzde 20,8 olup, ekonomiyi hare'kete geçirecek 'bir 
'büyüklükte değildir. 19811 'Mali Yılı Bütçesinde top
lam harcamalar içindeki yatırım harcamaları payı 
yüzde 20,6 iken, 1982'de ancak yüzde 20,8'dir. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, aralarında 19'812'de 
ekonomiyi harekete geçirebilecek önemli bir fark yok
tur. Halbuki Türkiye hu dönemde, haşlanmış ve mil
yarlar yatırılmış önemli (TÜMOSAN ıgilbi) projeleri 
tamamlamak ve bunun yanında da, özellikle altyapı 
yatırımlarına hız vermek durumunda olmalıydı. Bu
nun meydana getireceği bir hare'ketlenme ile diğer 
sektörlerdeki atıf kapasiteyi harekete getıirme imkânı 
da ortaya çıkabilirdi. 

Para politikası ve vergi politikası: 
(Bilindiği üzere, ekfonomülye müdahalede kullanılan 

iki önemli araç, para - kredi ve vergi politikalarıdır. 
Para politikası, ekonomiye kısa ve 'kolay yoldan 

müdahaledir. Vergi politikası ise, köklü ve kesin ted
birlere en yakını olduğu halde, aynı zamanda zor ola
nıdır. 'Para politikası, aynı zamanda ekonomi için da
ha büyük riskler taşıyan bir politikadır. Buna rağmen; 
son yıllarda para politikasına önem. verilmiş, vergi 
politikası baştan ihmal edilmiş, sonradan ise geerkti-
ği şekilde ele alınmamış, sadece vergi kanunlarında 
değişiklik yapmakla yetinilmiştir. Şu halde, Türkiye' 
nin bugünkü ekonomik sancılarının bir sebebini de 
burada aramak gerekir. 

Burada yapılması gereken, vergi politikasını eko
nomiye müdahale ve yön vermede birinci unsur ola
rak ele almak, ancak para politikasını da birlikte yü
rütmek olmalıdır. Sağlıklı yol kanaatimce budur. 

'Maliye politikası - yatırım ilişkisi: 
Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde oldu

ğu gibi, m'emlekdtitnizde de en önemli problem kal
kınmadır. 

Kalkınmanın temeli ise yatırımlara dayanır. Yatı
rımlar çeşitli;: iktisadi sistemlerde değişik kesimler tara
fından yapılmaktadır. Liberal kapitalist sistemde ya
tırımcı özel (müteşebbis i«fert»itir. Kollektİvist - Mark
sist ekonomilerde ise ferdin yerini devlet almaktadır. 

Bizim memleketimizde ıbu husus, daha Büyük Ön
der ATATÜRK zamanında çözümlenmiş olmasına 
rağmen, maalesef sistem arayışı içinde olanları gör
mek üzüntü vericidir. 

Atatürk, ekonomik sistemimizle ilgili olarak şun
ları söylüyor : 

«Bizlim takibini uygun gördüğümüz devletçilik 
prensibi; bütün üretim ve dağıtım araçlarını fertler
den alarak, milleti büsbütün başka esaslar içinde dü
zenlemek amacını güden, özel ve kişisel ekonomik te
şebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm 
prensibine dayalı, kollek'tivizm, kominiiızim gibi sis
tem değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asır
lardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerle yapılamamış 
olan şeyleri biran eVvel yapmak istedi ve görüldüğü 
gibi kısa bir zamanda yapmaya muvafık oldu. Bizim 
takip ettiğimiz yol görüldüğü gibi liberalizmdende 
başlka Ibir s(ilsltiemd!ir.»ı 

tşıte Devldti'myitt, Cumhuriyetimizin Kurucusu 
ATATÜRK bu (sözleri ile, bize has bir ekonomik sis
tem gefllşjtirerelk, sosyalist, (komünist sfotöeme de, liberal 
sisteme de, bünyemize uymadığı için karşı çıkıyor. 

Netice olarak denilebilir ki, Türkiye'de Devlet de, 
özel kesim de yatırım yapabilecektiır, yapabilmelidir. 
Atatürk'ün de belirttiği üzere, özel kesim tarafından 
yapılamayan önemli yatırımlar, memleket için stare-
jik önemi haiz yatırımlar, özellikle devlet tarafından 
yapılmalıdır; ama özel sektörün kendisini yetiştirdiği 
sahalardan da gerekli görülürse devlet zamanla çekil
melidir; mesela tekisltil sanayii gibi. 'Benim devletim, 
kumaş, ayakkabı, sigara sanayiüı gibi özel sektörce ba
şarılabilecek küçük işlerle uğraşmamalı, Milli Harp 
Sanayii, stratejik önemi haiz sanayi vb. sahalarda söz 
sahibi olmalıdır. 

Planlı ekonomi, plana gereken önem verilerek de
vam ettirilmeli, plan, özel kesim için yol gösterici, teş
vik edici olmalıdır. 

Ancak, şurasıda unutulmamalıdır ki, azgelişmiş ve
ya geri bırakılmış ülkelerde '(Memleketimizde olduğu 
gibi) tasarrufun azlığı, yatırımların da düşük olması 
neticesini doğurmakta, bu sonuç üse devletin iktisadi 
kalkınmayı sağlamak maksadıyla bu sahada gerekti
ğinde yol gösterici, gerektiğinde müspet veya menfi 
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manada teşvik politikası uygulayarak, teşvik edici 
veya caydırıcı önemli 'bir rol oynamasını lüzumlu kıl
maktadır. 

IDevlet, bu müdahalesini en etkin bir biçimde an
cak vergi politikası ile gerçekleştirebilir. 

Yatırımların, gelir yaratıcı ve ürettöm kapasitesi ya
ratıcı olmak üzere M yönü vardır. 

Memleketimizde bugün sayısı 3-4 milyonu aşan 
açık işsiz, çok 'daha fazlada gizi 'işsiz olduğu söylen
mektedir. Bunlar devresel işsizlik olmayıp, sermaye 
teçhizatının yetersizliğine bağlanabilmektedir. Geri 
kalmış memleketleri ileri sanayii memleketlerinden 
ayıran Ibîr önemi sebep dlolayıısıyladır ki, yatırımların 
üretim kapasitesi yaratıcı yönü önem kazanmaktadır. 

Toplam yatırımlar (Özel Kesim Yatırımları + 
Devlet Yatırımları) na eşit olduğuna göre, iktisadi 
gelişmeyi süratlendirmek gayesi ile Maliye Politika
sının, bir taraftan kamu yaltırımllarını üretim kapasi
tesini artırmaya yöneltmesi, diğer taraftan da teşvik 
edici vergi politikası tedbirleri ile özel kesim yatırım
larını bu sahalara, milli kalkınma hedeflerine yönelt
mesi gerekir. Maliye 'Politikası, memleketimizde bu 
bakımdan başarılı olamamıştır. Tabiidir iki, bütün bun
lardan önce, memleketimizdeki atıl kapasiteyi hareke
te geçirici tedbirlerde alınmalıdır. 

Mesele; «(Bir sahada devlet mi, yoksa özel sek
tör mü yatırım yapsın?» tercihi değildir. Bundan 
önemlisi, yukarıda belirtilen şekilde, milli kalkınma he
deflerine yönelik, üretim 'kapasitesini artırıcı, kay
nakların rasyonel kullanımını sağlayacak yatırımların 
yapılmasıdır. Bunu hangi kesim daha etkin sağlayabi-
liyorsa, o yapmalıdır. Tabii ki, planlı ekonomi ve mil
li menfaatler doğrultusunda, Atatürk'ün yukarıdaki 
tözlerimde anlamını bulan yol gösterici, teşvik edici 
ve gerekse bizzat müteşebbis olarak devlet müdahale
sini tamamen kaldırmak da ülke menfaatlerine uygun 
değildir. 

Mevcut faiz politikası ve yatırımlar : 
Türkiye'nin meselesi; daha çok yatırım, daha çok 

üretim ve tabiidir ki, daha çok istihdamdır. 

Enflasyon oranını yüzde 30-40 civarında düşür
mek neticesini doğuran tedbirlerde talbiiki isabet payı 
vardır; ancak yetersizidir. Ve giderek ekonomiyi daha 
büyük krizlere sürükleyebilecek bir ağır faiz politika
sı ficine girilmiştir, 

(Enflasyon '% 40lara düşürülebil'diği halde, ikredi 
faizlerinin düşmemesi ve hatita yükselme eğiliminde 
olması, ya enflasyon hızı - faiz haddi ilişiklisinin zane-
dilen kadar önemli ölçüde olmadığı, yahutta enflas

yonun gerçekte bu kadar düşmediği kanaatini uyan
dırmaktadır. 

Tasarruf sahiplerimi korumak tabii ki haklıdır; 
ancak enflasyon eğer gerçekten düşmüşse, faiz hadle
ri de 'düşürülmelidir. Faiz hadlerinin yüksekliğinde 
önemli bir payı olan bankaların anormal masrafları da 
azaltılmalıdır. Ayrıca mevduat faizlerinıdeıı alınan ver
gide 'de bir ,düşme yapılabilir. Yani kredi faizleri bu 
yollarla mutlaka düşürülmelidir. 

Kredi taleplerini hâlâ canlı tutan sebeplerin en 
önemlisi sanayicinin işletmesinin hayatiyetini idame 
ettirmek için krediye müracaat etmesidir. Sanayici, üre
timini rahatça satamamaktadır. Hem Kamu kesiminde, 
hem özel kesimde stoklar büyümüş ve stoka para 
bağlanmıştır. Bu durum üretimin kısılmasını gerek
tirmektedir. Ancak, bunun sonucu, alınması gerekli 
tedbirlerden önemli birisi olan işgücü ile alakalı 'dü
zenlemelere de gidememekte olan sanayici, Kredi al
mak suretiyle, işletme sermayesi ihtiyacını, ya d'a gün
lük tediyelerini karşılamak zorunda kalmaktadır. Eğer 
büyük bir kısmı kredi ile kurulmuş bir işletme söz 
konusu ise, bu kredinin taksidi ve faizini de Öde
mek iÇin yine kredi almak zorunluluğu doğmaktadır. 

'Bütün bu zorluklar, sırtlarını özel bankalarına 
dayamış Ve o bankalarca krediler sadece kendilerine 
akıtılan kuruluşlar için geçerli değildir. 

Bankalardaki 'bu adaletsiz kredi dağıhmına da bir 
düzen muhakkak getirilerek, orta tabaka sanayici Ve
ya bankası olmayan sanayicinin yok olması önlenme
lidir. 

03u ağır faiz politikası altında ezilen ve işyerini ka« 
patanlar karşısındaki tutum ve umursamaz tavır, Tür
kiye'yi çok ciddi krizlere götürebilir. Onun için, eko
nomiye katkıda bulunacak en küçük unsurun dahi ya
şamasını sağlayacak tedbirler acilen alınmalıdır. 

Enflasyonla mücadele tedbirlerinden biri olarak 
düşünülen bu faiz politikasının gerekçesi, bilindiği üze
re, tasarrufları teşvik ederek tüketim talebini kısmak
tır. Yalnız önemli olan, sadece tasarruf yapmayı te
min etmek değildir. Daha önemlisi, bu tasarrufları 
yatırıma, üretime çekmektir. 

Enflasyonla mücadele, şüphesiz devam etmek zo
rundadır. Ancak, mevcut faiz politikası artık tersine 
tepmeye başlamıştır. Önün için, bazı tedbirler uygula
nırken görülen hatalardan da hemen dönmek, ekono
minin selameti açısından şarttır. 

Bugün enflasyonla mücadelede sadece iç talebi 
kısmakla yetinilmiştir. Üretimin artırılmasına da önem 
verilmelidir. Talep enflasyonu ile mücadele edilirken, 
maliyet enflasyonu ihmal edilmemelidir. 
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Yıllardır süregelen yatırımların % 75-80'ni iç pi
yasaya 'dönük olarak yapılmıştır. Bu durumdaki Türk 
Sanayiinin, iç pazar kısıldığında dışarıya birden açıl
ması mümkün değildir. Aslında, büyük bir ülke olan 
Türkiye'de iç pazar kolaylıkla devreden çıkartılamaz. 

Yukarıda 'belirttiğim gibi, enflasyon, sadece talep 
enflasyonundan İbaret de değildir, tç pazarda önemli 
ölçüde bir daralmaya ve stokların birikmesine rağ
men, gene de önemli nispette bir enflasyon sıöz ko
nusudur. Bu enflasyonun nereden kaynaklandığı ma
lumdur. % 30-40'lik bir enflasyonda, talepten gelen 
baskı değil, işgücü ve yüksek kredi faizlerinin sebep 
olduğu yüksek maliyetlerden gelen bir baskı önemli 
rol oynamıştır. 

Sanayinin bu önemli meselesi, önemli ölçüde ta
lebi canlandırmak ve üretimi buna paralel artırmakla 
Çözülebilir. 

'ihracatımızda önemli artışlar olduğu gerçektir. 
Ancak, mevcut şartlar içinde ühracatımız ne kadar 
artarsa artsın, iç talepteki azalmayı karşılayamaya-
caktrr. Bu sebeple, iç talep canlandırılmalıdır. 

Yatırımları teşvik etmek gerekecektir. Yatırım ta
lebini canlandırmanın bir yolu kârlılığı canlandırmak
tır. 

Bu meyanda birtakım tedbirler enflasyona yol aç
mayacak şekilde alınmalıdır. Bu tedbirlerin en önem
li terlinden biri de muhakkak ki, «Yeniden Değerleme» 
imkânının işletmelere tanınmasıdır. 1.2.(1982 tarihin
de Sermaye 'Piyasası Kanunu yürürlüğe girmektedir. 
Artık faiz politikası yerine, hisse senetlerini teşvik edi
ci bir politikaya ağırlık verilmelidir. 

'Burada inşaat sektörünün özel durumuna değin
mek mecburiyetini hissediyorum. Bilindiği üzere bu 
kesim, hem ekonomik, 'hem Sosyal sonuçları itiba
riyle ekonominin en sürükleyici ve en önemli bir kesi
mcidir. Özellikle istihdamı ve konut problemi dikkate 
alınınca, bu önem çok daha belirginleşmektedir. Bu 
sektörü canlandırıcı, gerek kredi politikası, gerekse 
vergi politikası tedbirleri geciktirilmeden alınmalıdır. 
Bu sektöre bağlı kesimlerdeki işslizik ve stok yığılma
sının önü ancak 'böyle alınabilir. 

Vergi politikası, çiftçi, esnaf, sanayici ve ücretli
nin meselelerine de kısaca değinmek (işitiyorum : 

Silindiği üzere, yıllardır çıkarılamayan vergi ka
nunları, nihayet 1'2 Bylül'den sonra çıkarılmıştır. Bu
nun içlin gece - gündüz uyumayarak çalışan Sayın 
'Devlet Başkanımız Ve İSayın Milli Güvenlik 'Konseyi 
Üyeleri 'ile yine çok çalışarak ıbu konularda sadece 
müspet katkılarda bulunan Maliye Bakanlığı bürok

ratlarına teşekkür etmeyi bir borç sayıyorum. Tabii ki, 
'bürokrasinin 'işleyişi hepimizce malumdur. Bu işleyiş-
den kaynaklanan 'önemi hatalardan bir kısmı da he
men akabinde düzeltilmiştir. Ancak, ilk çıkan şeklinin 
ekonomi üzerindeki menfi tesiri 19İ8İ yılında devam 
etmiştir, 

Vergi kanunlarımızın ilk çıkan şeklinde önemli üç 
üretici kesim; çiftçi, esnaf ve sanayici büyük yükler 
altına sokulmuş ve bir nevi panik yaratılmıştır. Bu 
durum, değerli Milli Güvenlik Konseyi Üyelerine in
tikal edince, hemen müspet manada düzenlemeler ya
pılmıştır. Çünkü hedef, Türkiye'yi kurtarmak, yücelt
mek ve her alanda güçlü kılmaktır. Böyle olunca, müs
pet herşeyi yapmaya hazır ıbir üst yönetimin bulunu
şu, memleketim'iz için önemli (bir son şanstır. Bu şans 
her alanda iyi değerlendirilmeli ve muhakkak başarılı 
olunmalıdır. 

Çiftçinin meseleleri : 
Bir yandan üretim artırılmak islteriirken, diğer 

yandan ölçüsüzce çiftçi üzerine gidlilmiesi; bir kı
sım hükümler sonradan düzeltilmesine rağmen, 198'1 
yılında Türkiye'yi tarım ürünleri bakımından zor du
rumda 'bırakmıştır. 

Köylere götürülen hizmetler artırılmalı ve köy 
altyapıları geliştlirilmelidir. Hizmetlerin ve altyapının 
yoğunlaştırılması esasına dayanan merkezli köy tatbi
katı hızlandırılarak, köylere yapılan yatırımların ve
rimliliği yükseltilmelidir. Tarım kesiminde çalışanlar 
sosyal güvenliğe kavuşturulmalıdır. Üreticinin aktif 
bir şekilde teşkilatlandırılması ve köye hizmet götü
ren kamu organlarının arasında işbirliği sağlanması 
temin edilmelidir. Köylünün devletten alacakları en kı
sa zamanda ödenmelidir. 

Esnafın meseleleri: 
Esnafımızla ilgili meselelere gelince; Bilindiği üze

re, bir milletin 'istikbalinin teminatı orta tabakadır. Bu 
tabaka ise; köylü, orta sanayici ve tüccarı da içine al
makla beralber, burada esas unsur, milyonlarca aileye 
istihdam yaratan esnaf ve sanatkârlarımızdır. Aslın
da esnaf ve sanatkârımızın gayri safi milli hâsılaya 
katkısı küçümsenmeyecek ölçüdedir. 

Toplumda bir denge unsuru olan esnaf ve sanat
kârımız da 'başlangıçta, bir yandan esasa taalluk et
meyen formalitelere boğulurken, diğer yandan da 
peşin ödeme ve benzeri hükümlerle altında kalkama
yacağı yüklerin altına sokulmuştur. Bu hususlarda da 
daha sonra müspet manada bazı değişiklikler yapıl
makla beraber, daha bu kesimin dertleri devam et
mekte ve Devletlimizin iligisini beklemektedir. 
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Muhterem üyeler; j 
İşsizler ordusu gittikçe büyümekte, sosyal bir ya- | 

ra halini almaktadır. Bu, acilen- çözüm bekleyen önem
li bir konudur. Bu konuya da bahsettiğimiz tedbirler 
v.b. alınarak, parlamenter döneme geçmeden muhak- j 
kak çözüm 'getirilmeli, giderek azalan ve fakirleşen, 
toplumun temel direği, istikrar unsuru orta tabaka mu
hafaza edilmeli ve geliştirilmelidir. Böylece sosyal 
huzursuzlukların önü de alınmış olacaktır. 

Orta tabakayı teşkil ©den 'küçük sanayici, esnaf ve 
sanatkârlar Türkiye'nin iktisadi ve sosyal kalkınma
sında gittikçe önemi artan bir yer alacaktır. Küçük sa
nayici, esnaf ve sanatkârlarımızın sosyal güvenlikleri
nin geliştirilmesi ve ürünlerinin pazarlama meseleleri
nin çözümlenmesi gerekir. Türkiye'de toplam kredi 
kullanımı içinde bu teşebbüs erbabının payı yükseltil
meli ve maddi varlığa değil teşebbüse kredi veren sis
tem geliştirilmelidir. 

Sanayicimizin üzerindeki vergi yükü de birdenbire 
fazlalaştınlmış, zaten finansman sıkıntısı çeken sana
yiciye, bir de bu yükler getirilmiştir. Ancak, son yapı
lan değişiklikle Kurumlar Vergisi nispeti % 50'den % 
40'a indirilmek suretiyle sanayicimizin bir meselesi 
önemli ölçüde halledilmiştir. 

Ücretlilerin meseleleri : 
Dar ve sabit gelirli ücretlilere gelince; bu kesim yıl

lardır özellikle Gelir Vergisinin en büyük kısmını üze
rinde taşıyan, oldukça mağdur bir kesimidir. Memle
ketlimizde '1>980 sonuna kadar ı«Enıflasyon içinde durak- I 
kim» dönemi yaşanmıştır. 1981'de % 40 civarında 
enflasyon haddi yaşandıktan sonra, memur maaşlarına 
% 25 dolaylarında bir ilave yapmak, bir önceki yılın 
standardını daha düşürmek olacaktır. 

Fert başına milli gelir seviyesinin düşük olması 
sebebiyle ücretlerin vergi dışı kalacak kısımlarını artır- I 
rnak, belki ilk anda büyük vergi kayıplarına sebep ola
caktır; ama, her şeye rağmen, memur ve ücretliler de 
sefalet düzeyine düşürülmeden, belli bir hayat standar- I 
dına kavuşturulmalıdırlar. I 

Gelir dağılımını düzeltmeden enflasyonu kontrol I 
etmeye kalkmak, ekonominin arz ve talebi arasındaki I 
dengesizliği daha da bozmaya sebep olacaktır. 

Muhterem üyeler; I 
1981 yılı içinde tamamlanan Vergi kanunları ile il

gili değişiklikler, tabiidir ki, kanunların bazı madde- I 
lerinin değiştirilmesinden ibaret olduğu için, kelime- I 
nlin tam anlamıyla bir büyük reform sayılamaz. Vergi I 
sistemimiz, bir müddet sonra asılında tümü İle gözden | 
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geçirilerek bir reforma tabi tutulmalıdır. Ancak, bü
tün bunlar olurken vergi idaresi ne durumdadır?... 

Sadece vergi kanunlarında değişiklik yapılarak tam 
neticeyi almak mümkün değildir. 

Önemli ve vergi kanunlarından daha önemli olan, 
bu kanunları uygulayacak vergi idaresidir. 

Bu idare aynı bina, demirbaş, kadro, eleman gibi 
sıkıntılar içinde kıvranırken, maddi ve manevi yönden 
onore edilmesi söz konusu edilmeden sağlıklı bir so
nuca varmak mümkün değildir. 

(İsterseniz en mükemmel kanunları yapınız, uygu
layacak idare aynı sıkıntı ve bozukluklar içinde, uy
gulayacak insan aynı kafa yapısı ve sıkıntılar içlinde 
olduğu sürece, bu kanunlardan beklenen netice alına
maz. 

Vergi idaresi yeniden organize edilmeli, kuruluş ve 
kalite yetersizlikleri, vasıta noksanlıkları giderilmeli, 
memur alma,, yetiştirme ve çalıştırmada bilgili ve 
metotlu şekilde hareket edilmelidir. Otomasyona en 
kısa zamanda ve yaygın bir şekilde gidilmelidir. 

Aslında 'Maliye Bakanlığı tümü ile yeniden ve da
ha sağlıklı bir şekilde teşkilaitlandınlmalıdir. Bugün 
içinde bulunduğu huzursuzluklara da ancak bu dö
nemde son verilebileceğinden, bu husus öncelikle ele 
alınmalıdır. 

Vergi idaresinde çalışanlar maddi ve manevi yön
den, taşıdıkları sorumluluklara paralel bir tatmine 
mutlaka kavuşturulmalıdırlar., 

(Sözlerime sOn verirken, 198'2 Mali Yılı Bütçesinin 
denkliği üzerinde kısaca durmak istiyorum : 

i 982 Mali Yılı Bütçesinde 1.440,6 milyar TL. ver-
Igi geliri tahmini yapılmış ve bütçe denkleşitirilmliştir, 
1963'den bu yana, istisnasız, bütün bütçeler giderek bü
yüyen açıklar vermişlerdir. Gerçekçi bir bakışla; 19811 
yılında alınan peşin vergiler ve ekonomik kriz sebe
biyle 1981 yılı kazançların daki düşüklük ve en önem
lisi, gönüllü verilen takip ve tahsilden aciz, organi
zasyon bozuklukları ve maddi sıkıntılar içinde kıvra
nan, idari bir reforma mutlaka ve acilen ihtiyacı olan 
mevcut vergi idaresi ile bu vergi gelirlerinin toplana
bileceği kanaatinde değilim. Bu sebeple de, bu Büt
çenin önemli miktarda açık vereceğini zannediyorum. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Selçuk Kantarcıoğlu'nu rica ediyorum. 
SELÇUK İKANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, Hükümetimizin değerli Başbakanı ve 
Bakanlar; 
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1982 Mali Yılı Bütçe 'Kanunu Tasarısı üzerindeki ı 
görüşlerimi üç bölüm halinde açıklamak, istiyorum. I 

©irinci'si, tasarıda 'bütünlüğün bulunmamasıdır. I 
Bütünlükten maksadım, maddeten, tasarının her yö- I 
nüyle sorulara cevap verebilecek nitelikte olup ol- I 
madiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. I 

Tasarı, evvelki Bütçe kanunlarının sadece rakam- I 
lan değiştirilmiş, çıkmamış kanunları çıkmış gibi I 
göstermiş, düzenlemelerde buna göre yer veriferek I 
ele alınmıştır. Zira bu husus, Sayın Bakanın, «Ola- I 
cak, çıkacak, yapılacak» şeklindeki takdim konuş
masında açıkça görülmektedir. I 

Genel Kadro Kanunu çıkmış gibi, kadroyla, ilgili 
hususların tasarıdan çıkarıldığı ve eski 1322 sayılı I 
Genel Kadro Kanununa atıflarda bulunulduğu gö- I 
rülmektedir. I 

Tasarının gerekçesinde ve bilhassa 99, 96 ve da- I 
ha birçok sayfalarında görüldüğü üzere, Anayasada I 
yer almayan «Gereksinim, koşul, olanak» şeklinde I 
dil bütünlüğünü bozan kelimelere yer verildiği gibi, I 
aynı metinlerde eş an amlı «İhtiyaç, şart, 'imkân» 
lardan bahsedilerek,- bütünlüğün bozulduğu. Milli I 
Eğitim Temel Kanununun 10 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasına ters düştüğü açıkça görülmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetileri Kanunu gibi kanun adlarının, bazen aynı I 
adları kullanarak, bazen «657 sayılı Yasa, 1Û50 sa
yılı Yasa, 926 sayılı Yasa» şeklinde kanuni adların I 
değiş'türilip, edebi bir metin yazar gibi kısaltmalar I 
yapılması, bütünlüğü daha da bozmakta ve bu du- I 
rum, kanun hazırlama tekniğine de Uymamaktadır. 

İkincisi, 1 trilyon 796 milyar olarak tahmin edi- I 
'ten Bütçenin, % 24,7'si olan ve 444,5 milyara ula- I 
şan personel Igiderlerinin, ücret politikası ve kalkın- I 
ma planlarına ters bir görüşle kullanılması hususu
dur. 

Esasen, Devlet Personel Dairesi dışında ücret po- I 
litikasmın ele alınmadığı, Maliye Bakanlığınca bu 
bozuk, sistemin devamı dışında bir tekniğe başvu- I 
rulmadığı görülmektedir. 

Personel giderlerine bütçelerin; 1979 yıllında % 
29'u, 1980 yılında .'% 27,9'u, 1981 yılında % 25,7 
oranı ayrılmış iken, Bu bütçede, dört yılda en düşük' 
olarak % 24,7 oranında ödenek ayrıldığı görülmek
tedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ücret 
politikasında şu hususlara yer verilmiştir : 

«Uygulanacak ücret politikasının temeli, (Eşit işe, I 
eşit ücret)' ilkesinin gerçekleştirilmesi olacaktır. Plan | 
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döneminde, İzlenecek ücret ve fiyat politikaları, ça
lışanların katkısıyla saptanacaktır. Gerçek 'ücretlerin 
artırılmadığı amacıyla, zorunlu tüketim malların
daki fiyat artışlarının önlenmesi, bu mallarda verim
liliğin ve üretimin artırılması ve mevcut kapasitele
rin erkin kullanımı, piyasaların işlerliği sağlanacak
tır. 

Dördüncü Plan hedeflerini gerçekleştirmek ve 
kamu kesiminin etkinliğini sağlamak için, nitelikli 
insan gücü istihdamına imkân sağlayan bir ücret po
litikası uygulanacaktır. 

Personel'in insanca yaşaması, her ferdin en az bir 
•geçim haddi ile fizyolojik ihtiyaçlarımı vasaıt derecede 
temin edebilmesiyle mümkündür. Bir kişinin yaşama 
seviyesi, onun hayatını 'sürdürmesi ve hayattan zevk 
alabilmesi için gerek İli. olan şeyleri kendisine ve aile
sine sağlayabilme derecesidir. 

Her ne ad altında olursa olsun, devlet, çalışan
ların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlı
lık içinde gelişmesi için, sosyal, İktisadi ve mali ted
birlerle çalışanları korur. Devlet, çalışanların yaptık
ları işe uygun ve İnsanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlamasına elverişli, adaletli bir ücret 
elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.» 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen bu 
hususlara göre, devlet, hem sosyal ve ekonomik şart
ların düzenleyicisi, hem de işlveren olarak, gerek ya
sama ve gerekse yürütme organları vasıtasıyla konu
lara eğilmek zorundadır. 

Aylık veya Ücretler, ımamonlar yönünden Ib'ir ge
çim vasıtası, devlet yönlünden de bir maliyet uınisuru 
olarak ımömte'ketin dosya!, dkon'olmik yaıpıisı ve şart
larıyla yakından ilgili ve en önemli bir konudur. 

Anayasamın yukarıda 'açıklanan hükümleri, hem 
en düşük yaşaima seviyesini tespit ederken gözönünde 
tutulacak hedeiflıer'i ortaya koyarken, hem de «işe uy
gun ücret» deyimiyle, hizmetlerin birbirlerine oranlı 
değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

1657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki «Ay
lıklar, hizmetin devlet içlin taşıdığı değere göre tes
pit edilir».. 

Katsayı her yıl memleketin ekonomik gelişlmesi, 
genel geçim şartları ve devlettin imali İmkânları göz
önünde bulundurulmak 'suretiyle, Genel 'Bütçe Ka
nunuyla tespit edilir.» maddeleri, Anayasanın bu ihü-
kümlıerini yerine getirmek için konulmuş bulunan 
maddelerdir. 

Devlet Personel Dairesi, önceden tayin edeceği 
esas ve ölçülere göre, memuriyet ve hiamebleriın 
ıgruplandırıîması suretiyle, kurumlların aynı mahiyet 
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<ve vü&atitalki 'işleri için ımüsaıv'i 've muadil lücret pren-
isiplerini Itahıalklkuik ıdötıinmtelk, ımıemıleketiin iktisadi, so's-
'yal ive imali dunuımunu 'takip ederdk, maaş ve ücret
lerde ve 'diğer lözlük Ihaklarında <yapâmaısı icap eden 
'tadilleri Ihazırilamıaik imeoburiydündediır. 

Sayın IMaMye Bakanı açıklamasında, 198'1 yılın-
ıda 435 ımülyar lira perisıomel giderlerine (harcandığını 
ıbdirtmekıteyse de, 1982 (Bütçe gerekçesinin 9 ve 22 
inci sayfalarımda, bu (miktarın 43'5 milyar değil, 403,;1 
milyar olduğu görülırndktedir. 

(Sayın Maliye iBıakanımızın isunuş konuşmasın m 
3)1 nci sayfasında, «1982 yılı için çıkarılacak Yan 
ödeme [Kararnamesiyle yan odam© puanlarına uy
gulanacak katsayı 6'dan '8'e çıkarılarak, >% 33'lük (bir, 
artış sağlanacaktır,» denilmektedir. 

(Muhterem arkadaşlarıim, (bu oran 'matematik bi
len »herkes Itarafından gayet kollay yapılacağı gibi, 
ancak ve ancak i% 13,3 tür. 

IBakanllar Kurulundakli 6 aylık çalışmadan sonra, 
IByDül 19811 ayımda, Milli Güvenlik (Konseyini n Sayın 
iBaşkanı, Üyeleri, Sayın IBaşIbakan, Devlet ©akanı ve 
Başbakan Yardımcısı 'Sayın Özal'ın »huzurlarında, 
Sayın IMıaıliye ©akanı Ibu konuda; 

ı«L Gösterge tablosu rakamllarının 400 .ilâ 1 600 
lira arasında Devlet Perslonıdl Dairesinin getirdiği 
düzenleme esaslarına ıgöre ele alınacağını, 

% Katsayımın en az 30 olacağını, 
3y Sağlık, tdkriik, eğitiiım ive öğretim ve avukat

lık Ihlrametleri ısınıflanndalki bütiün personele 50 ilâ 
400 arasında ek gösterge ısistemi getirileceğini, 

4.ı Yan ödemdlenin kaldırılıp, aylık kaiösayı esas
larına bağlı, 100 ilâ 1 400 göstergeli görav 'tazminatı 
getirileceğini, 

5H Gelir Vergisi IKanunundakli '% 40 vergi ora
nının 19:8l2'de % 35, 1973'te «% 30, 1984'de ,% 25'e 
indiıriieceğidi, 

16. Yakacak yardımının 1000 lira daha artırıla
bileceğini; 

(Devlet Personel Dairesinin asgari ücrete dayalı 
olarak ücret sistemine bundan sonra ancak geçilebi-
leceğini ıbeyan etmiş olmasına rağmen, sadece ve 
sadece gösterge tablosunun rakamlarının indirilerek, 
300 ila 1400 olarak tespit edildiği, Gelir Vergisinin 
1% 5 yenine, sadece % 1 indirildiği, Mali Denge Ver
gisinin % 3'ten % 2'ye indirilerek, aylıklarda % 1 
artış sağlandığı usulsüz olarak ödenen zam ve tazmi
natlarım sadece katsayısının 6'dan 8'e çıkarıldığı, böy-
ldlikle devlet memurlarına hiç ıbir şey getirmeyen sis
temin devam ettirildiği üzüntüyle müşahade edilmek
tedir, 

1981 Mali Yılı Bütçesiyle getirilen kifayetsiz dü
zenleme, zaten fiyat artışları sebebiyle karnını do-
yuramayan devlet memurlarını, 1982 yılında daha 
da sıkıntıya sokacak, memurların kanuni hakkı olan 
% 5 M'EYAİK kesintilerinin zam gibi gösterilerek, 
avutma politikasınla başvurulımaisı da, üzüntü yanın
da, verimsiz bir çalışmaya sebep olacak, devlete olan 
güveni sarsacaktır, 

Üçüncüsü, bu Bütçenin ısmarlama bir bütçe ol
masıdır. 2996 sayılı .Kanuna göre, esas görevi bütçe 
yapmak olan Maliye Bakanlığı personeline bu Büt
çe para karşılığı yaptırılmıştır. Devlet Memurları Ka
nununun 178 nci maddesinde «1, 2, 3 ncü derece yö
netici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma ücreti 
ödenemez.» kesim hükmüne rağmen, yıllardan beri 
'bütün kuruluşlarda hu husus uygulandığı halde, Ma
liye Bakanlığı ilk ddfa; geçen yıl olduğu gibi, ıbu yıl 
da Bütçe Kanununun 39 - B/4 maddesiyle, Maliye 
(Bakanlığının bu üst kademe yöneticilerine ve bütün 
memurlarına, geçen yıl Eylül - Şubat ayları arasım
da 6 ay, bu yıl bütün yıl boyu, ayda 50 saatten, bü
tün memurlara verileni 100 lira ücretin iki katı, yani 
200 lira üzerinden fazla mesai ödenmesi gibi, temel 
ilkelere ters düşen bir hüküm getirmiştir. 

İBu demektir ki, Devlet Memurları Kanununun 
178 nci madddsi 1 yıl ertelenecdk ve uygulanmaya
caktır. Bu husus, Anayasa Mahkemesinin 15.3.1977 
gün ve 15.879 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ge
rekçeli kararında görüleceği üzere, bir bütçe yılı gi
bi, geçici bir süre için bile olsa, bir başka kanunu de
ğiştiren veya yürürlüğünü 'Bütçe kanunlarıyla dur
durması işlemi, Anayasanın 64, 92, 93, 94 ve 126 nci 
maddelerine aykırıdır. Esasen bu husus, taşradaki bü
tün Maliye Bakanlığı memurlarına da özel bir ka
nunla, memurluk arasında ayrıcalık yaratılarak yay
gınlaştırılmıştır. Devletin memuru, ya vardır, ya yok
tur. Varsa, «Eşit işe, eşit ücret» prensibi hâkim olma
lıdır. 

1981 yılı içinde fazla çalışma ücreti Bakanlar Ku
rulu kararlarına göre şöyledir : 

Genel Bütçe : Kurum 43 milyon saat teklif et
miş, 'Bakanlar Kurulundan 30 milyon saat çıkmış. 

Katma Bütçe : 5,6 milyon saat kurumlar talep 
etmiş, Bakanlar Kurulu 5 milyon saat kabul etmiş. 

Özel idareler ve belediyelerle birlikte, toplam ku
rumların talebi 56,4 milyon saat, Bakanlar Kurulu 
kararı 39,3 mi'lyoni/saat. Bunun tutan; 43 milyon;/ 
saat genel toplam, Maliye Bakanlığının ki de 20 mil
yon/saat. Onlarınki iki katı olduğuna göre, toplam 
tutarı 4,7 milyar/saat. 
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ıBu cetvelde görüldüğü gibi, 4.i8 milyar tutan faz
la çalışma, ücretinin 3 milyarı! Maliye Bakanlığının 
personeline aitıtıir, 55 (bin civarında personeli vardır. 
Bu demektir ki, Maliye Bakanlığındaki 1, 2, 3 ncü 
derecedeki bulunan yönetici personel de, Kirlerde
ki denetim ve yönetimi ücretleri dışında, ayrıca, her 
ay diğer kamu personelinden fazla olarak 50| X 200 
= 1Q 000 Türk Lirası fazla alacaktır. 

Bu tip düzenlemeler sebebiyle, bu Bütçeyi sipa
riş bir bütçe olarak nitelendirmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakanın sunuş konuşmasında ele aldığı per
sonel düzenlemelerinio Devlet Personel Dairesinin 
görev alanına giren konular olduğunu ve gereğinin 
ilgili Devlet Bakanlığınca ve o Devlet Bakanlığına bağ
lı Devlet Personel Dairesince zamanında yapıldığını, 
Devlet memuru haysÜyetine yakışır, onu koruyacak, 
adil ölçüler ve bir sistemi içerisinde ödenmesi temen-
nisiyıle, hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
Sayın Mehmet Aydar'ı rica ediyorum. 
IMEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; Sayın Hükümet Başkanı 
ve Kabine Üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 

1982 Yılı Devlet Bütçesi, Danışma Meclisinin bu 
tarihi toplantısında ele alınırken, Milletimize hayır
lı, uğurlu olması dileğimi 'belirtiyor ve yapacağım 
konuşmanın özünü arz ediyorum. 

Devlet Bültçesıi, ilgili olduğu Ulusumuzun gelece
ğini çok daha iyi duruma getirmek, huzur sağlamak, 
toplumsal varlığımızı üstün düzeye getirmek ve Ana
yasada yeralan ifadesiyle, «İnsanlık onuruna yakışan 
bir hayat tarzı» ortaya çıkarmaktır. Amaç budur. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin Meclislere getirip 
sunduğu, kabul ettirdiği ve uyguladıkları bütçeler, 
yıllar içinde ülkemizi ve insanlarımızı, Ulusumuzu 
belli bir düzeye getirmiştir., Hiç şüphe yok ki, 1982 
Yıllı Bütçesi de aynı amaç doğrultusunda Ülkemizi, 
varolan kaynaklarının kullanılması ölçüsünde yine 
bir noktaya getirecek ve bir sonuç sağlayacaktır. 

Bendeniz, bu Meclisin varoluş nedenlerimi ortaya 
koyan bir zaruretin, aynı zamanda Bütçe Kanunu
nun yapılması esnasında 'da kendisini göstermesi ge
rektiğine inanarak ve Devletlimizin imkânlarının plan 
çerçevesinde, Anayasal çerçevede ve bütçe kanun
larıyla ilintili olarak nasıl kullanıldığını belirtmek 
amacıyla bu konuşmayı yapıyorum. 

Mafumlannız olduğu üzere Türkiye, 1963 yılında 
planlı kalkınma dönemline girmiştir. Yetki gücünü 
Anayasadan alan plan düşüncesi, Devlet ve Millet 
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hayatını olumsuz şekilde etkileyen zorlayıcı sorunla
rın bir ürünüdür. Endüstriyel ve teknolojik gelişme
lerin sağladığı çok yanlı imkânların süratli kalkınma 
hareketine yer verdiği dünyamızda, Türkiye'nin dü
zenli ve dengeli bir kalkınmaya kesinlikle muhtaç ol
duğu görüşü yaygındır. 1961 Anayasası, bir taraftan 
kişinin temel hak ve özlgürlüklerine çok geniş bir or
tam getirmişken!, aynı zamanda, iktisadi ve sosyal 
hayatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
laması amacına uygun bir düzen oluşturmayı da zo
runlu kılmıştır.. Nitekim, Anayasanın 41 noi madde
sinde, ayrıca, «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma
yı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksat
la, milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplumun ya
rarının gerektiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma 
planlan yapmak» ödevi Devlete verilmiştir. 

Türk toplumunu çağdaş gelişmeye doğru yönelte
bilmek, geleneksel ve statik sosyal yapıyı harekete ge
çirebilmeye 'bağlıdır, Bulgun modem devlet niteliğini 
kazanmış ülkelerin tümü, yenileşme, gelişime ve kal
kınma kararlarını verirken, bu noktadan hareket et
mişlerdir., Ancak, güç bir sorun olan bu konu ger
çekte çağdaş gelişmeyle ortaya çıkan ve dinamik ya
pı taşıyan devletlerin özüne yerleşen ilkelerde bir 
amaç olarak kendini göstermiştir^ Bu amaç, bizim 
Anayasamızda, insan halk ve özgürlüklerini, milli da
yanışmayı, sosyal adaleti, kişinin ve toplumun refa
hını gerçdkleştiırmeyi ve teminat altına almayı müm
kün kılacak, demokratıifc hukuk devletini, bütün hu
kuki ve sosyal temelleriyle kurmak, şeklinde tanımlan
mıştır. Bu İtibarla, Devlet, eskisinden çok daha ağır 
bir görev yüklenmiştir. Devletin bu görevimi, ak
saksız ve amacına uygun şekilde yerine getirebilme
si için, devlet fonksiyonlarının hukuki metinlerde be
lirtilen ilkelere uygun çalişmalarına ve öteki kanuni 
belgelerle kendilerine bir işlerlik kazandırmalarına 
bağlıdır 

Kalkınmanın etkili kılınabilmesi hususunu, 1982 
Yılı Bütçesine baktığımız zaman, demin bir arkada
şımın da lifade buyurdukları gibi, nötr bir anayasay
la mümkün kılmanın imkânsızlığını da takdir ediyo
rum; ancak bundan sonra ifade etmek istediğim hu
sus; Hükümet Programında da değinildiği üzere ve 
planlı kalkınmaya geçildikten bu yana, önemle üze
rinde duran Cumhuriyet hükümetlerinin, bu önemi 
sadece kağıt üzerinde bıraktıklarına, öze (inmedikle
rimi, söylenenlerin birer tekrardan ibaret kaldığını 
vurgulamak istiyorunzı Bu söylediklerimin de, özel-
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•Ikle fîütçe ile içice olduğunu1, anayasal halklarla içi
ce olduğunu da belirtmek işitiyorum.: 

Kalkınma planlarındaki metodoloji, geri kalmış 
•bütün yörelerin aleyhine işlemektedir. Devlet,, geri 
kalmış yurt köşelerini kalkınma hedeflerine yaklaş-
tıırıcı, özel, köklü tedbirler almakta gecikmiştir. Bizi, 
12 Eylül 1980 tarihine getiren olayların temelinde 
bu olgu çok ciddi şekilde yer almıştır. Türkiye'yi 
bölmek, Türk Milletini birbirine düşürtmek: ve onu 
Atatürk'ün çizdiği yoldan ayırarak başka ideolojile
rin esiri halline getirmek isteyenler, özellikle az ge
lişmiş yöre insanlarımız üzerinde âdeta bir gergef gi-
ıbi, ince oya işlemesi ile fikir işlemesinde bulunmuş
lardır. Bu gerçeği ifade ederken, Devletin, Bütçesiy
le, varlığıyla, vekarıyla az gelişmiş yöre insanlarımı
za; mutlak surette kağıt üzerinde kalmayacak, doğru-
Idan doğruya onu yüceltebilecek tedbirlere başvurma
sı lâzım gelir. 

il982 Yılı Bütçesinin yatırımlarımdan: yüzde kaçı
nın az gelişmiş ülke yörelerimize bu amaçla yöneltil
diğini öğrenmek isterim, 

/Bir gerçek vardır; Türkiye'de bölgelerin kalkın
ma tempoları arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu, bir realitedir. Çok hızlı gelişen bölgelerin yanın
da, daha yavaş gelişen bölgeler yer almaktadır. Do
ğu'nun geri kalmışlık gerçeğini siyasî hayatın istis
mar malzemesi yapanlar olmuştur. Devlet, ekono
mik gelişme vetiresinin: bölgelerarası eşit kalkınma 
ilkesini ön koşul olarak benimsemek mecburiyet in
dedir. 

Bir ülkede planlı kalkınmaya ve buna bağlı ola
rak ekonomik gelişmeye geçildiği, zaman, bütün böl
gelerin aynı hızla kalkınmaları ve ilk anda âdil ve 
dengeli bir yapıya ulaşmaları, gerçek odur ki, bekle
nemez. Çünkü; coğrafî durum1, doğal kaynakların 
varlığı, insangücü potansiyeli, sosyal yapı biçimi, ta
rihî ve siyasî şartlar, o andaki altyapı varlığn çeşitli 
bölgeler arasında benzer ve eşit değildir. Sadece, 
başlangıçtaki bu farklar bile, bölgelerin kendi arala
rındaki gelişmedeki gelişme hızlarında değişik so
nuçlar verecektir. 

İBu gerçek olguya rağmen, göreli ve dengeli kal
kınma bir süre sonra refaha yöneltilebiılir. Hele, nü
fusu hızla artmakta olan, buna karşı işsizlik oranı sü
ratle büyüyen Türkiye'de, temel ekonomik faaliyet
lerin beli alanlarda temerküzü, geri kalmış yöre top
lumlarının sefaletini hızlandırdığı gibi, kalkınma 
şansılarımı da maalesef azaltmaktadır. Âdil ve denge
li kalkınmada «Sosyal devlet» düşüncesi ön plana 

I alınmamış 'bütünü ile ekonomik faydaya yönelen bir 
I devlet planlaması, millî kalkınma hesaplarında sos-
I yal fayda sağlayıcı yoğun bir gözetime de yer ver-
I mistir, 
I ıKalkınnıalarını tamamlamış, «Refah devleti» ilke-
I sini gerçekleştirme yönüne yönelmiş ülkelerde kai-
I kınma süreci, ekonomik fayda ile sosyal faydayı 
I eşit sayan anlayış içinde başlatılmış ve devam etti-
I rilmiştir. Az gelişmiş yörelerde rantabilitesi düşük, 
I realizasyonu mümkün olmayan; ancak sosyal yapıda 
I fevkalâde büyük etkileri görülebilecek birtakım ya-
I tırımlardan, ekonomik fayda sağlamıyor, diye kaçın-
I manın her halde .bugünkü çağ anlayışında mümkün 
I olamayacağını kabul etmek lâzım gelir. 

I Sayın üyeler; 
I Konuşmanın kısıtlılığı nedeniyle, konuşmamın 
I bazı bölümlerini atlamak mecburiyetinde kalıyorum; 

özür dilenim. Eğer bir bağlantısızlık olursa, beni ba-
I ğışlayınız. 
I Az 'gelişmiş yörelerin ıstırabı, bilenlerin gönlün-
I dedir, içindedir. Büyük -küçük yerleşim birimlerinin 
I oluşturduğu tablo, asırların biriktirdiği ıstıraplardır. 
I Bunlar, sosyal uçurumlara insanlarımızı yöneltmekte

dir. 
I !Bu, Türkiye'de yeni bir olgu olarak ortaya çıkan 
I kitle iletişim araçlarının1 etkisi ile büsbütün değişik 
I yola İtilmektedir. Televizyon bilmeyen, buzdolabı ta-
I nımayan, elektrikli ocak görmeyen köylümüz, şehi-
I re indiği zaman televizyonda gördüğü reklâmların 
I etkisi altında kalmaktadır. Ve var olandan yararlana-
I mamanın ıstırabını çeken bu insanlar, Devlete küs-
I mektedir, gücen mektedir. «iBen insan değil miyim? 
I Madem ki bunlar nimettir, ben de yararlanayım. Ben 
I çalışmak istiyorum, iş istiyorum, bana işyeri açınız.» 
I diyen vatandaşlarımızdır bunlar. 

I İBir örnek vermemi bağışlayınız. Bugün Türkiye'-
I nin en az gelişmiş ili olan Bingöl, tamamlanmamış 
I yatırımlar (bakımından dahi fakir Bingöl'de, kendi 
I nüfusuna oranladığımız zaman, çok büyük bir işsiz-
I lik problemi ile karşı karşıyadır. 
I Bunu burada noktalıyorum; Sayın Millî Eğitim 
I Bakanımızın bilgilerine sunuyorum. Hükümet Prog-
I ramımızda da açıklıkla ifade edilmiştir; Bingöl'de 20 
I tane ilkokul ve ortaokul kapatılmıştır; 1981 yılı,için

de. 
I Bu Bütçe, eğitim ve öğretim hayatımızın güçlen-
I meşini, Atatürk ilkeleri doğrultusunda insanlarımızın 
I millî şuura ulaştırılmasını sağlamalıdır, az geUişmfış 
I yörelere bu imkânlar verilmelidir. 
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'Huzurunuzu fazla işgal etmek istetmiyorum; do
luyum, zamanım kısa. Hepinize saygılarımı sunuyo
rum, bilgilerimle arz ediyorum. (Alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlar; 

IBU suretle öğleden evvelki Oturumumuz bitmiş 

oluyor. Öğleden sonra saat 14.00te toplanmak üzere 

Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

» • « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanveMi M. Vefilk KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, kıcreıı AYKUT 

BAŞKAN — Danışma Meclisimizin 33 ncü Birle 
siminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 
Sayın üyeler, Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu

nun Sayın Üyeleri; 
Sabahki Oturumumuzda Sayın Maliye Bakanı

mız Bütçeyi takdim ettiler. Beş sayın üyemiz, aldık
ları sıraya göre konuşmalarını yaptılar. Şimdi, altın
cı sırada bulunan Sayın Hidayet Uğur'a söz veriyo
rum. Buyurunuz Sayın Hidayet Uğur. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye
ler, Sayın Başbakan ye değerli Hükümet Üyeleri, 
hepinizli saygıyla selamlarım. 

Bir Bütçede eksiklikler ve hatta bazı tahsislerde 
hatalar bulunabilir. Her şey başlangıçta tam olmaya
bilir. Önemli olan, Bütçeyi uygulayanların, yerinde 
ve zamanında alacakları tedbirlerdir. 

Sayın Ulusu Hükümetinin iyi niyetle yapmakta 
olduğu yoğun çalışma, bu konuda ümit kaynağıdır. 
Bu balkımdan, rakamları bir tarafa 'bırakarak; Büt
çe bütün faaliyetlerde önemli olanak'Iar sağlayan bir 
konu olduğundan, demokrasinin tekrar kurulması saf
hasında gün geçtikçe önemini artırarak ivedilik ka
zanan bazı esasları hatırlatmakta yarar görmekte
yim. 

Ekonomik durumu düzeltmek ve gelişmeyi sağla
mak savaşı içerisindeyiz. Hayati önem taşıyan bu 
savaştan galip çıkmak zorundayız. Bir taraftan en 
uygun tedbirleri alırken, diğer taraftan, yalnız kendi 
çıkarları için sistemi bozanlarla kesin mücadele et
mek gerekmektedir. 

Ülkede ekonomik istikrarın sağlanması, vatan
daşların normal geçim şartlarına kavuşturulması ve 
her türlü endişelerden kurtarılmasından başka çare 
yoktur. Bu gayeye ulaşmak için, her şeyden önce 
sosyo - ekonomik bünyenin hastalıklarını gidermek 
lazımdır. Mücadele gereğinin hedefi de budur. Top
lum, bunun özlemf ve beklentisi içindedir. 

, Anarşist faaliyetler sağlam sosyo - ekonomik or
tamda doğmaz ve etkili olamaz. Türk toplumu, öz 
nitelik ve karakteriyle birbirine ıbağli bir bütün ha
linde uzun dönemlerde mutlu olmuştur. Fakat son 
zamanlarda Türkün malı olmayan çıkarcılık esasına 
dayalı bir ortama sürüklenerek toplum değerleri bo
zulmuştur. Kontrolsüz garip bir hürriyet içinde, stok
çuluk, karaborsacılık, kaçakçılık, dolandırıcılık, soy
gunlar, iltimas ve rüşvetler çoğalmıştır. 

Halkm sağlığı ile ilgili boyutlara ulaşan ihtikâr
lar, açıkgözlülük ve geçim vasıtası haline gelmiştir. 
Kıskançlık, dedikodu, başkalarını kötüleme ve leke
leme, haset, yaygın hal almıştır. Böylece, milli, ah
lâki ve dıini değerler zedelenmiş, çalışma hayatı ve 
ticaret ahlâkı bozulmuş, haksız kazançlar çoğalmış, 
servet düşmanlığı başlamıştır. Görev kutsallığı kal
mamış, sosyal adalet ortadan kalkmıştır. Her kesim
de herkes dertli ve şikayetçi hale gelmiş, kişiler ken
dilerini çalışkan ve yetenekli kimselerle aynı düzey
de görerek, durumlarından hoşnutsuzluk içinde akıl 
öğretme çabasına girmişlerdir. Sonuç olarak mutlu
luktan eser kalmamıştır. 

Jşte, anarşi nedenlerinden önemli biri olan bu or
tamdan, elbette ki kendi maksatları için yararianan-
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lar da olacaktır. Bugün, para hırsı içinde, emeksiz, 
çok kazanç peşinde koşanların alışkanlıklarından 
vazgeçme safhası da artık geride 'kalmıştır. 

Türkiye'de 12 Eylül 1980 öncesi duruma gelin-
mesindeki1 nedenler, sistemin her konuda yozlaştırıl-
masında toplanır. Tarih boyunca sistemler esasların
dan. ayrılıp, kişi ve zümre çıkarları yönünde işleme
ye başlayarak düzen ve denge bozulunca, başka sis
temlere çeşitli şekillerde geçilmiştir, devletler yıkıl
mışlardır. 

12 Eylül noktasında da Silahlı Kuvvetlerimizin 
işe elkoymasıyla bu yönün değiştirildiği; harekâtın 
gayesinde 'belirlenmektedir. 

Durumun düzeltilmesi için, evvelâ anarşinin sus
turularak, çalışma ortamının Sağlanması gereğinde 
şüphe yoktur. Bunda başarı sağlandıktan sonra, sı
ra, sistemin öz esasları içerisine sokulmasına gelmiş
tir. Anarşinin susturulması değil, kaldırılması da bu
na bağlıdır. 

Aşırı solun güç aldığı sefalet ve yoksulluk ve aşı
rı sağın güç aldığı cehalet ve yobazlık, sosyal adalet 
içerisinde bilinçli olarak normali düzeye getirilme
dikçe, yukarıda saydığımız kusurlar tamamen kaldı
rılarak öz vasfımız tekrar kazandırılmadikça, hiç bir 
Ikonuda, hiç bir başarının sağlanamayacağı ıstratejik 
esasların bir gereği olarak düşünOlmelidıir. 

Bütün çevrelerde Devlete yardımcı olma çabası 
içine girilmelidir; ancak, işaret edilen birlikte müca
delenin, devletin alacağı tedbirler çerçevesinde ve 
öncülüğünde yapılabileceği gerçeğinin gözönünde tu
tulması da önem taşır. 

Bu aktif mücadelede; yolsuz, işsiz, dağlarda, top
rak altındaki sığınakta bulunan anarşisti yakalayan 
güçlü devletin, yine milletin desteğiyle başarılı ola
cağından şüphe edilemez. Bunu engellemeye çalışan
ların hüsrana uğramalarını dileriz. 

Bugün anarşi sustu diye, tekrar eski iktisadi dü
zen ve çeşitli faaliyetlerime devam hırs ve arzusu için
de, «Demokrasiyi kuruş» yerine, «Demokrasiye dö
nüş») sloganları içinde iç ve dış baskılarla çeşitli yol
lara başvuranların nasıl bir gaflet içinde bulunduk
larını anlamak mümkün değildir. Böylelerine bilerek 
veya bilmeyerek olanak sağlayanların faaliyetlerinin 
de gözden kaçırılmaması1 önem taşımaktadır. 

Her sahada gelişme ilkesine göre zaruri olan uyu
mu sağlamak için, Atatürkçü görüşle, inkılapçı bir 
tutumla yeni tedbirler alma ihtiyacı ortadayken, ba
zı basit çıkarları uğruna durumu devam ettirme ça
bası tehlikeler doğurur. 

Alınması gerekli bazı tedbirlere de kısaca değin
mek isterim. 

1. Bunlardan birincisi sosyal adaletin sağlanma
sıdır. Bugün her kesimde bu denge huzursuzluk ya
ratan düzeyde bozulmuştur. Bir fabrikada çalışan 
vasıfsız işçi, devletin birinci derecedeki sorumlu gö
revlisinden fazla olanaklar sağlar, diğer bir fabrika
da aynı işçi asgari ücretle çalışır, diğer birinde pat
ron «Ben veremem, istersen çalış»ı dediği için, zorun
lulukla asgari ücretin altında çalışır. Böyle bir uy
gulama hiç bir Avrupa ülkesinde yoktur. 

Diğer taraftan, toprak altında veya ateş karşısın
da güç şartlar içinde çalışan bir kimse, oturarak iş 
yapandan daha az olanaklara sahiptir. Günde 22 
saat çalışırmış gibi, ek ödenek alana da rastlamak 
mümkündür. 

Memurları düşünürsek; meydanda iyi alkış tutan 
partili veya iltimas bulabilen kimse, yetenekli ve bil
gili olana şef olmuştur. Bir kurumda uzmanlık için 
sabit bir tazminat konmuş, başka kurumda yan öde
meler şeklinde her sene artarak, sabit değerleri geç
miştir. Uzman kadrosunda adi bir görev yapana da 
rastlanır. 

Ticaret sektörünü ele alırsak; bir tarafta devlet 
zabıtası ekmek derdinde olan işportacı peşinde ko
şarken ve büyük bir çoğunluk yaşam mücadelesi için
deyken, hemen her akşam gözönünde eğlence yerleri 
ve kumar masalarında yüzhinler harcayanların ka
zançlarının hangi hesaba dayandığı nasıl açıklanabi
lir?.. 

Büyük bir yekûn tutan emekli kitlesini düşünür
sek; çıkarılan çeşitli kanunlar ve bunlara konulan 
çeşitli sınırlama ve ayrımlarla haksızlık ortamı yara
tılmıştır. Konu, burada sayılıp incelenemeyeeek ka
dar ayrıntılı ve karışıktır. Her sene verilen zamlar, 
nispetler dahilinde yansıyarak adaletsizliği her ke
simde artırmaktadır. Ayrıca, kaliteli elemanlar tatmin 
edilememektedirler. 

Bu durumdan her şikayet öden gruba çare ara
makla, durum düzeltilemez ve başka haksızliiklar ya
ratılır. Her kesimin bütün hailinde ele alınması, ilgili 
dernek ve kurumlarınca düzenlemenin kanalize edil
mesi ve sonra ilgili devlet kuruluşlarıyla koordine 
edilerek yasal düzenleme yapılmasında zorunluluk 
vardır. 

Ayrıca, Sayın Devlet Başkanının da değindikleri 
ücret eşitsizliği konusunun ivedilikle ele alınması la
zımdır. Çeşitli iş kollarının ayrııntıilı dökümünün ya
pılarak; görevlerin, sorumlulukların, ücretlerin ve ter-
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fi esaslarının saptanması ve tedbirler alınması gerek
lidir. 

2. Sosyal adalet yanında, adaletin işlerliği ve 
hakların kaybolmaması hususu önem taşır. Haksız
lıklar ortamında yaşıyoruz. Burada saymaya olanak 
yoktur. Tarihimiz, kurduğumuz devletlerin adaletle 
varoluşu ve yükselişi örneklerini sergiler. Yalnız in
zibatı ve cezai tedbirlerle asla sonuç alınamaz. Tari
he bakmaya lüzum yok, günümüzde etraftaki olay
lar bunu göstermektedir. 

Disiplinin tarifine, halk ve hukuka riayet dahil
dir. Devlet otoritesinin kurulmasında da aynı esas 
vardır. Demokrasiyi kuruşta, gerçek devlet otoritesi
nin teessüsü için hukukçularımıza, idarecilerimizin 
yanında çok iş düşmektedir. 

3. Din konusu çok önemlidir. Yalnız Diyanet 
İşlerini değil, sonuçları itibariyle devleti ilgilendirir 
bir konudur, Bütçenin uygulanacağı ortamla da ilgi
lidir. Dinin amacı, güzel ahlaktır. İnanıyorum ki, 
ehil ellerde uygulanacak din, milli birlik ve beraber
liği bozulmayacak şekilde sağlar. Tarihimizde bunun 
örnekleri çoktur. Burada ayrıntılarına girmeden ke
sinlikle •söyleyebilirim ki, bugün Türkiye'deki durum 
yürekler acısıdır. 

4. Kredi konusuna da kısaca değinmek isterim. 
Kredilerin titizlikle ve dikkatle dağıtılması ve göze
timi esastır. Birinci Dünya Savaşından sonra Ameri
ka Birleşik Devletleri ve İkinci Dünya Savaşından 
sonra Almanya böyle kalkınmıştır. Ancak, şimdiye 
kadar çeşitli nedenlerle devletin çeşitli sektörlerinden 
gaye dışı kredi alanlar olmuştur, hatta Allah'ın da
ğında devletin arazisinin krokisini çıkarıp, parti ilçe 
başkanının uygunluk yazısını da ekleyerek «Hayvan
cılık yapıyor» diye Et ve Balık Kurumundan bile 
kredi alanlar ve başka maksatlarla kullananlar olmuş
tur. 

30 senedir milyarlarca lira devlet parasından, 
kimler neler almış, neler kurmuşlar, ne vergi vermiş
ler ve ne kadarını ödemişlerdir?.. Bu yarayı deşmek, 
gereğini yapmak ve dersler çıkarmak, kurulacak dü
rüst nizamın gereğidir. 

Buna paralel olarak, dışarıdan sağlanan kredile
rin dağıtım ve sonuçlarının incelenmesi de aynı öne
mi taşır. 

5. Faiz politikası üzerinde kısaca durmak iste
rim. Yüksek faiz uygulamasının devamına yetkililer 
karar verebilirler. Ancak, ben şahsen faizin yararlı 
değil, zararlı sonuçlar vereceği kanısındayım. Çün
kü, faizlin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin ön
lenmesi için, tarih boyunca Roma devrinden bu ya-
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na faiz sınırlaması! ve bazen yasaklaması tedbirleri 
getirilmiş ve yine bu maksatla bütün dinlerde yasak
lanmıştır. 

Atatürk'ün iktisadi politikasında da hu konuda 
koyduğu sınırlamalarla, sonradan yapılan değişiklik
ler ve sonuçlarının incelenmesinde de yararlar vardır. 
Faizciliğin zararlı sonuçlarının önemlilerine göz atar
sak : 

Güven sağlanırsa yatırım yapabilecek kimseler, 
paralarını faize verdiklerinden çalışmayı engellemek
te, buna mukabil faiz tüketim maddelerine yansıya
rak, alınan faizi de götürmektedir. Böylece, genel 
fakirlik doğurmaktadır. Faiz, kolay kazanç şekli dü
şündürerek para hırsı doğurur, yardımlaşma ve bir
lik, beraberlik hislerini zedeler, ticari ve ahlaki gü
vensizlik ortamı yaratır, kişisel çıkarların toplum 
çıkarlarına tercih yolunu açar ve sosyal hayatı sar
sar, gayri ahlaki faaliyetler mubah sayılır. Belirli 
çevrelerde toplanan sermaye, kendi güçleriyle ger
çekleştirebilecekleri haklı verim yerine, başkalarının 
paralarıyla haksız destek sağlarken, para sahiplerine 
kazanç intikal etmeyip, belirli faiz oranında kalır. 

Diğer taraftan, toplanan para serbest ticarette re
kabeti baltalar ve küçük iş sahaları zarar ederler. 
Bu bakımdan Hükümet Programında küçük sanayiin 
kalkındırılması gayesinin tahakkukunu engeller. 

Nihayet, yaratılan para tekeli ile paranın sözü 
her faaliyette önde gelen bir geçerlik kazanır; hatta 
memleket ve toplum yararına stratejik esaslara da
yanması gereken tedbirlere para çevrelerinin istekle
ri hâkim olarak, iç ve dış politikayı yanlış istikamet
lere yöneltir. 

Bugün, faiz karşılığı toplanan ve büyük meblağ
lara ulaşan paranın nerelere yatırıldığını ve sonucunu 
bilmiyoruz. Ne kadarını şahısların kaçırdığı da belli 
değildir. Milyonlarca aileyi huzursuzluğa sürükleyen 
bir durum devam etmektedir. Halbuki, çeşitli bölge
lerimizde yeraltı ve yerüstü servetlerimiz vardır; ül
kenin ihtiyaçlarına göre yapılacak bir plana dayana
rak, yatırımlar aracısız olarak bu bölgelerdeki bir 
Devlet bankasına teslim edilip, buradan harcanarak 
bölgesel sanayi tesisleri kurulması mümkündür. 

Böylece, halkın tasarruflarının sağlam ve maksa
da uygun olarak kullanılması yanında, sanayinin yurt 
düzeyine yayılması, dışa bağımlılıktan kurtarılması 
sağlanır. Ayrıca, senelerdir yurda çekilmesi düşünü
len ve tahakkuk ettıirilemeyen işçi dövizlerine de ya
tırım olanağı doğar. 

Bunları önleyen faaliyetlerin ve bütün engellerin 
azimle kırılması lazım gelir. 
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Rekabetin, önlemeyle değil, mal kalitesi ve ucuz
luk gibi esaslara dayandırılması için kesin tedbirlere 
zoTunluk vardır. 

Dikkatte tutmamız gereken bir husus da, 6 mil
yonu bulduğu söylenen ve tam gerçek bilinemeyen 
işsiz kitlesinin milli bünyemiz için bir tehlike oluş
turduğudur. Bölgesel sanayileşme ve iş sahalarıyla 
buna da bir çare getirilmiş olur ve göç etmenin do
ğurduğu sakıncaları da önler. 

Dış çevrelerin ise, böyle yatırıma girımiemizi de
ğil, ticareti destekleyeceklerinde kuşku olmamalıdır. 
Bu tür faaliyetlerimizi övgüyle karşılayacakları da 
şüphesizdir. Geçici tedbirler daima 'sakıncalar doğu
rur. Faizciliği savunanlar bulunacağında şüphe yok
tur. Gerçeği gelecek gösterecektir; hayırlı dlmasını 
dilerim. 

6. İmtiyazsız, hakkaniyete dayalı bir iktisadi ge
lişmenin sağlanabilmesi; etkili, yaygın, sürekli ve 
köklü bir kontrol hizmetinin mevcudiyetine bağlıdır. 
Bu, Devlet teşkilatı" içinde organizasyon ve işletme 
'ile sağlanabilir. Örneğin; 10 liraya mal edilen bir 
maddenin 100 liraya satılamaması, kalitesiz bir mala 
TSE damgası vurulamaması, işletmelerin keyfi çalış-
tırılamaması gerekir. Zira, bunlar güveni sarsar; pa
ra değeri, enflasyon ve ekonomik istikrarı kökünden 
zedeler. Her iş yapanın bir sorumluluğu bulunma!ı-
dur. Bir Batı Avrupa memleketinde, 8 ineği besleye
cek bir iş adamı bile birçok kayıtlara bağlıdır. 

7. Sorumluluklar havada kalmamalıdır. Her ka
demede, görevlerin ayrıntılı olarak saptanması ve 
yetkilere paralel olarak sorumlulukların uygulanma
sı, devlet olma vasfının bir gereğidir. Yetenekli kim
selerin, hiç bir etki altında kalmadan, bulunarak gö
revlendirilme] eri ve 12 Eylül 1980 öncesi sorumsuz
luklar ortamına tam anlamıyla bir son verilmesi, ba
şarının. şartlarından biridir. 

kalmıştır. Bugün Ulusu Hükümetinin, konuları cid
diyetle ele alarak halledeceğine inanç ve güven için
de sözlerime son verir; saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uğur. 

Sayın Kâzım Öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışıma 

Meclisinin sayın 'üyeleri, zor igıünlerin değerli Cum
huriyet Hükümeti; hepinize 'saygılar sunarak sözle
rime başlıyorum. 

Bütçeler ıbelidıi «süreyle Devlet ve dolayısıyla 
Hükümet çalışmalarına 'imkân ve ruhsat veren yasal 
belgelerdir. 

1982 Mali Yılı Bütçesi, 12 Eylül 1980 Asıl Ku
rucu İktidarının oluşumunu izleyen ikinci Ibütçemiz-
dir. 

Bütçelerin görüşülmesi, Iteknik yapısı üzerinde 
olduğu kadar, (genel anlamda ülkenin ve milletin 
»içinde »bulunduğu şartların 've amaçların hedeflerin 
'belirlenmesine de ıfırsa't 'verir. 

Sayın üyeler; 
Önce tarihi gelişimi özetleyerek, Meclisimizin var

oluş nedenini ve fonksiyonunu vurgulamaya çalışa
cağım. 

tasardık tarihine denk tarihi boyunca bağımsız 
yaşamış Ulusumuz, dışıtam gelen tehlikeleri kahra
manca göğüslemeyi daima başarmıştır. Ancak ne 
var ki, tokatlını Ikentii bünyesinden doğan ihtilâflarda 
Devlet ve milletlin varlığı gerçek anlamda tehlike
lere girmiştir. Bu hasletknıizi veya zaafımızı çok iyi 
!bilen düş/manlarımız, Devletimizi çökertmek metot
larını ıdeğişlt'irereik, içimıiızdıe kendim izden düşman 
kardeşler yaratma yolunu seçmişlerdir. 

Çoğunlukla, kamdırıl'mış zavallılar veya satın alın
mış hainler eliyle, yarım asır önce tasarladıkları, 
yurdumuzu pamse'Hleme planlarını yürürlüğe koyma 
hevesleri, Kahraman Ordumuz sayesi'nde kursakla
rında kalırmştır. 

'Yurlt dışında eğitilen igençlsr, orduları dona/tacak 
silahlar, tarihin çok derinliklerinde kalmış mez
hep kışkırtıcılığı, 40 asır bir ve beraber yaşayan 
halkımız arasında etnik ayrıcalıklar yaratmış,, hep 
Ibu haü'n filanın sonucudur. 

'Kendi emellerimi gerçeklenirim ede, esef ve derin 
üzüntüyle belirtelim ki, aramızdan pekçok Çerkez 
EÖhem'ler, Dsrviış Vahdeti'ler bulabilmişlerdir. Tan
ırının lütfü, gururuımııız Ordumuz yeitifirnasaydi, Da
mat Ferit'lere doğru gidiyorduk. 

iBö'lgeler ayrılmış, köyler, kasabalar bölünmüş, 
şehirler parsellenmiş, 'bir mahalleden diğerine geç-

Sayın arkadaşlarım; 
Vaktin darlığı nedeniyle konuşmamı burada bi

tirirken, bir öneriyi de arz etmek istiyorum. 
İdari kademelerde yanlışlıklardan kaçınmak için, 

her kesimde halkın yaşamının içine girilmesi önem 
taşır. Eskiden çokça yapılan habersiz denetlemeler 
ve tanınmayacak şekilde bir vatandaş olarak bizzat 
yapılan incelemeler vardı. İçtenlikle tavsiye ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu kürsüden, Cumhuriyetimizin ilk döneminde 

milli çıkarlar ve gelişmemiz üzerinde söylenenler, 
memleket yararına kullanılabilmlştir. Daha sonra çok 
partili dönemlerde bazı konular yalnız zabıtlarda 
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mek cephede savaşjmalkltan 'beter, /taşıtlar plaka değiş
tirmeden şehirden ışehiıre gidemez .olmuş, yollarda 
poşular kurulmuş, kardeşler birbirini ikatteltımiödıey 
en seçkin memleket çocukları, başbakanlar, devlet 
ve ıb>ilim adaımıları, gazeteciler, güizide Ordu men
supları, ıtüm günahsız (memleket evlâtları hunharca 
öldürülmede, Isıtikilâl Marşımız ve Bayrağımız ha-
Ikaret görmede, Devlet daireleri eşfoiya yataklığı yap
mada, vatandaş hasretle Devleti aramada; daha, da
ha kötüsü, «en güvendiğimiz insanların yüzüne şüp
heyle bakarak geldik 11 Eylüle. 

•Değerli üyeler; 
Yurdumuzda İkan gövdeyi götürürken, günlük 

ımaktul sayısı iki düzine Üzerinde seyrederken:, Baş
bakanlıkta memurlar masalarında paltoyla otururken, 
ülkemizde yenü başkentler türetilirken, dostlarımız 
neredeydi? (Kendilerine sesleniyorum!! 

Hainlerden arınlmış, Ordusuyla bütünleşmiş, de
mokratik düzene geçime çalışmalarım geoe gündüz 
sürdüren, yerüstü ve yeraltı kaynaMarını seferber 
etmiş yüceden bir ulus kendilerine kâbus mu ol
maktadır? Tarih tanıktır, biz dostlarıimız için gere
ğinde can veririz. 

Şerefli ve ağır görevleri üstlenen Yüce Heye'tini-
ızin tarih çizgisindeki yerini işaret etmeden gdçetme-
yeceğim. 

Demokrasli ımücadelesi M'illetimiız için kolay •ol
mamıştır. Cumhuriyet döneminde olağanüstü yetkili 
meclislerin üçüncüsünü oluşturuyoruz. Birincisi, 
1920'de toplanan Türikiye Büyük Millet Meclislidir. 
Bu Meclisin oluşumunu bilgilerinize sunuyorum : 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi 1920 Niteliği; sela-
hiyeti fevkalade haiiz Medlis, Üye sayısı 337. Ko
misyon sayıisı 23. Seçimin dayanağı 19 Mart 1920 
tarihli intihap Tebliği, 1876 tarihli Inftihabi Melbu-
san Kanunu. Meclisin oluşumu; İstanbul Meclisi 
Mebusanından gelen 92, Mallta'dan gelen, (bini Yu
nanistan'dan, 14, illerden gelen 66, seçim çevresinden 
en fazla tıstanlbull 13, en az Ardahan 2; 231. 

•Üyelerin mesleklere göre dağılımı, takribi; Ser
best meslek sahipleri 120, ticaretle uğraşanlar 40, 
tarımla uğraşanlar 32, avukat, dâva vekilleri 20, ga
zeteci 11, mühendis 2, işçi 1, Devlet memuru 125, İç
işleri Bakanlığı mensubu 36, eğitimciler 25, adliye
ciler 19, belediyeciler 13, Ordu mensubu 53, 10'u 
paşa, İlmiye Sınıfı: müftüler 14, müderrisler 13, 
şeyhler »10, aşiret reisleri 5. 

Olağanüstü yetkileri mücehhez ikinci Meclisimiz, 
1960'da toplanan Kurucu Meclistir. 
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Anayasayı yapmak ve genel anlamda yasama ta
sarruflarını yapacak olan bu Meclisin yapısı da şöy
ledir : 

Kurucu Meclis; normal yasama faaliyeti yanında, 
Anayasa ve Seçim Kanunu yapmak. Üye sayısı 378. 
Komisyon adedi 22, Seçim dayanağı 157 ve 158 sa
yılı Kanunlar. 

Üyelerin meslek dağılımı : Askerlik 25, basın 20, 
belediye 1, diplomat 5, doktor 15, eczacı 4, eğitim 
42, hukuk 112, idare 15, iktisat 22, işçi 7, maliye 25, 
öğrenci 1, seramik 2, tarım 9, ticaret 5, veteriner 3, 
yüksek mühendis 13, yüksek orman mühendisi 3. 

12 Eylül 1980 sonrası oluşturulan Yüce Heyetini
zin yapısını da, yukarıda verdiğim bilgilerin ışığında 
müsaadenizle arz edeceğim. 

Danışma Meclisi : 
Niteliği; Anayasa hazırlamak, Anayasanın Halk 

Oyuna Sunuluş Kanununu, Siyasi Partiler Kanunu
nu, Seçim Kanununu hazırlama ve normal yasama 
faaliyetlerini sürdürme. Üye sayısı 160, Komisyon 
adedi 11. Seçimin dayanağı 2485 sayılı Kanun, 53 
Numaralı Milli Güvenlik Konseyi Kararı. 

Meclisin oluşumu; 40 Milli Güvenlik Konseyince 
doğrudan seçilen üye, 120 illerden gelen ve Milli 
GüvenMk Konseyince seçilen üyeler; toplam 160ı. 

Üyelerin mesleki dağılımı; Emekli generaller 15, 
emekli subaylar 7, doktorlar 16, eğitimciler 9, hu
kukçular 41, İktisatçılar 15, maliyeciler 7, idareciler 
18, mühendisler 29, basın mensubu 2, rejisör 1. 

2485 sayılı Kuruluş Kanunumuza göre, başta 
Anayasa oilmak üzere, tüm kuruluş kanunlarını çı
kartarak Devleti sağlam temeller üzerine oturtma 
görevimi üstlenen Yüce Heyetinizin rehberimiz Ata
türk ilkeleri olacaktır. Atatürk temelinden hız alan, 
12 Eylül ruhunda birleşen, 23 Ekim'de bir araya gel
miş bulunuyoruz. 

Bir ve beralber, duygudan uzak, Atatürk ilkeleri
nin temelli olan akılcı bir yolla ulus ve ülkeyi, sağlam, 
sarsılmaz bir devlet yapısına kavuşturmak, çocukla
rımıza yeni bir dünya yaratma görevimizi mutlaka 
en iyi biçimde başaracağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinize en de
rin saygılarımı sunar, 1982 yılı Bütçe Kanununun 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim .(Al
kışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Aydemir Aşkın. Buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimin sayın üyeileri; Sayın Başbakan ve Bakan
lar Kurulu Üyeleri; 
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Söz aldıktan sonra sesimin kısılması benim için 
büyük bir bahtsızlık. Dolayısıyla sizleri bu sesimle 
rahatsız etme yerine, Sayın Başkandan huzurlarınız
da konuşma hakkımı yarına almasını rica edeceğim; 
eğer kabul buyurursanız?.. 

'BAŞKAN — Eğer (bugün görüşmeleri bitiremez-
sek, yarına şüphesiz mümkün. 

AYDEMİR AŞKIN — Teşekkür ederim, -bu şe
kilde hitap etmemin mümkün olduğu 'kanısında de
ğilim. Teşekkürler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Aşkın. 
Sayın Ayhan Fırat, ©uyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, Sayın Başbakanım ve Sayın Hükümet 
Üyeleri; 

1981 Bütçe Yılını ikmal etmek üzere olduğumuz 
şu aylarda, 1982 yılının 10 aylık Bütçesi üzerinde şah
si görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin de malumları olduğu üzere, 19811 Bütçesi 
1 trilyon 559 milyar Türk lirası olarak başlanmış ve 
1981 Ekim ayında <% 5,1 'bir ödenek artışıyla 1 tril
yon 638 milyar Türk Lirası olarak revize edilmiş olup, 
1 trilyon 630 milyar Türk Lirası olarak realize edile
ceği tahmin edilmektedir. 

1981 Bütçesi bir derlenme ve toparlanma bütçesi 
olmuş ve '1980'in ,% 100'ü aşan enflasyon oranı, an-
tienflasyonist 1981 Bütçe Yılında j % 35'lere düşürül
müştür. 198ıl Bütçesinin denk bağlanacağı düşünülmek
tedir. 

Hükümetin 1 trilyon 815 milyar Türk Lirası ola
rak 'hazırlamış olduğu 10 aylık 1982 Bütçesi Komis
yonda, Adalet, İçişleri ve Köyişleri Bakanlıkları büt
çelerinde bazı artışlar ve bazı bakanlık bütçelerinde de 
kısıtlamalar yapılarak, 1 trilyon 796 milyar Türk Li
rası olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Bu Bütçenin, 1981 yılının lö aya isabet eden büt
çesine nazaran takriben '% 32'lik bir artışla hazırlan
mış bir bütçe olduğu belirtilmektedir. Halbuki, 1981 
yılının 1 trilyon 6318 milyar Türk Lirası olan Bütçesi
ni, 10 aylık bir 'bütçe olarak düşünürsek, 1 trilyon 
365 milyar Türk liralık bir bütçe karşımıza çıkar. Bu 
1981 yılının % 35'lik enflasyon oranı kadar arttırı
lırsa, 198<2 yılı fiyatları itibariyle 19811 'in 10 aylık Büt
çesi 1 trilyon 843 milyar Türk Lirasına ulaşır; Yani 
Ui aylık 1982 Yılı Bütçesi, lö aylık 1981 Yılı Bütçe
sinden daha küçüktür. Başka bir deyişle, 1982 yılı 10 
aylık Bütçesi, fiziki olarak 1981'in eşdöoem bütçesin
den daha küçük bir Bütçe olduğundan, bu Bütçe bir 
atılım bütçesi değil, 1981 Yılı Bütçesinden daha sıkı 

J jve anti-enflasyonist bir derlenme ve toparlanma bütçesi 
I niteliği taşımaktadır. 
I Genel ekonomik durumumuz ise şöyle özetlene

bilir : 
I Cumhuriyet döneminde görülen ekonomik geliş-
I meler muhtelif zamanlarda farklı boyutlara erişmiştir. 

Ancak, gerek 1973 yılında vukuu bulan dünya pet-
I rol krizinin büyük etkisi, gerek anarşinin artması ve 
I ıgere'kse çalışma barışının temin edilememiş olması ile 

som yıllarda ülkemizde 'genelde bir üretim azalması ile 
I maliyet enflasyonu ortaya çıkmış, talep, arzın önüne 

geçmiş, enflasyon da böylece daha da büyümüştür. 
I 12 Eylülden sonra ülkemizde sağlanmış bulunan 
I çalışma barışı ve genel huzur ortamı sayesinde, 1980'de 
I % 20-30'lara kadar inmiş bulunan bazı sektörlerdeki 

kapasite kullanımı, 1981'de |% 60-70, hatta bazı sek
törlerde % 80 mertebesine çıkmıştır. Bu kapasite kul-

I lanımındaki artışlarda, sanayinin ihtiyacı olan bazı 
hammaddeler için döviz tahsislerinin zamanında yapı-

I labilmesinin de önemli payı vardır. 
I Ayrıca, 19811 'de fert başına mili gelirimizin 1300 
I dolara yükselmiş olması, ihracat gelirlerimizin 4,5 mil

yar dolara ulaşması ve enflasyonun |% lÖD'leri aşar-
I ken '% '35'lere indirilebilmesi, ekonomimizde sevindi-
I rici unsurlar olmuştur. 1981 yılı döviz 'gelirlerimizin; 
I ihracat 4,5 milyar dolar, işçi dövizi 2,5 milyar 'dolar 
I olmak üzere, turizm ve diğer döviz gelirleri ile bir-
I İlkte 8 milyar dolara varması gözönüne alınırsa, bu 

miktarı en az % 25 arttırabildiğimiz takdirde, 1982 
I yılında öngörülen 10 milyar dolarlık ithalatımızı kar-
I şılayabilecek düzeye geleceğiz. 
I Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
I Şimdi de bir nebze yatırımlara değinmek istiyorum. 
I Halen Ibeş yıllık planlara geçmiş, ancak tamaimlanma-
I mış yatırımların malî portesinin 1982 yılı fiyatları ile 
I 6 trilyon Türk lirası olduğu söylenmektedir. Geçmiş 
I yıllarda muhtelif senelerde temelleri atılmış bu yatı-
I rımlar, kurumların ve deVletin Ibütçe imkânlarının çok 
I üstünde olduğundan, sürüncemede kalmış, buigüne ka-
I dar ekonomimize bir fayda temin etmemiş 've enflasyo-
I nu hızlandırıcı bir etken olmuştur. Şöyle ki; bir şeker 
I fabrikasının kuruluş maliyetinin 2 milyar olduğu ve 
I kurumun yıllık yatırım proigramına ancak 2 milyar ko-
I nulduğu zamanlarda, 10'a yakın şeker fabrikasının te-
I ineli aynı yıl içinde atılmış, bu nedenle de yıllık pro'g-
I rama konulmuş yukarıda belirtilen meblağın büyük 
I kısmı cari masraflarea harcanır duruma gelmiş ve bir-
I çok fabrika yatırımı sürüncemede kalmıştır, bilahara 
I priyorite verilenler ancak tamamlanabilmiş, diğerleri 
I ise halen beklemektedir. 

98 — 
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Hatta 'bu-fabrikalardan bazıları, pancar potansiyeli j 
olmayan sahalara kaydurilmış ve binlerce ton panca
rın uızun mesafelere taşınmasındaki yüksek ulaşım ma
liyetleri bir dezavantaj lolarak gözıöriiinde bulundurul
mamış tır. Halbuki, bütçe imkânları nispetinde bir ve
ya iki Ifalbrika yatırımına başlanmış uysaydı, :bunlar 
kısa sürede bitirilebilecek, fabrikalar çalışmaya başla
yınca da, Ihem ekonomiye 'katkı, Ihem de vatandaşa iş 
olanakları ortaya çıkmış olacak ve bir yandan da sar-
fedilen meblağın, Ihiç değilse bir Ikısmı geri kazanıla
rak, diğer yatırımlarda kullanma imkânı sağlanmış | 
olacaktı. 

Bu durum, çimento ve diğer birçok endüstri ko
lunda da aynı olmuştur Keza, Akyazı Traktör Fab
rikası, 'Pasinler Elektronik Sanayii gibi, ciddi fizibi
lite raporlarınla 'dayanmayan bir çok fabrika temeli 
atılmış; bazılarının idare ve lojman binaları tamam
lanmış oılarak, bazıları ise temelde beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Atatürk döneminde Ve o günün teknolojisi ile 

Uşak'lı Nuri Söker ve 51 arkadaşının Uşak'ta teme
lini 6 . 12 . 1925'te attıkları dik şeker fabrikamız, 
11 ay 'sonra 17 . 12 . 19'26,'da Ziraat (Bankası (ile 
îş Bankasının ortak olduğu Alpullu Şeker Fabrikası 
temeli 22 . 12 . 1925'de atılmış, 26 . 11 . 1926'da 
servise verilmiştir. 1 . 2 T 1933'de temeli atılan Es
kişehir Şeker Fabrikası ise, aynı yılın 12 nci ayında, 
yani 10 ayda servise verilebilmiştir. 

198*2 Yılı 'Bütçesi başlamış yatırımların takriben 
1 trilyonluk kısmını bünyesine almıştır. Sadece baş
lamış yatırımların bitirilmesi planlanırsa, bu çaptaki 
bütçelerle daha beş yıl süreyle yeni hiç bir yatırım 
yapılamayacağı sonucu ortaya çıkar. 

Netice olarak, önceki senelerde başlanmış ve 
mühim masraflar yapılmış, ancak bulgun geri bıra
kılmış yatırımların ciddi şekilde gözden geçirilmele-
riyle, bugünkü şartlarla fizibil olanların, gelecek 
bütçe yıllarında programa alınmaları, fizibil olma
yanların da, en uygun ve faydalı olabilecek bir saha
da kullanılmaları, yani ülke ekonomisine faydalı 
hale getirilmeleri gerekmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yurdumuzda, gerek mevcut meralardan, 'gerekse 

ormanlık alanlardan tarım arazisine kaydırılacak 
büyük arazi parçalarının kalmadığı bir gerçektir. 
Bu nedenle, tarımda bundan böyle birim alandan 
alman üretimin artırıiîması için her yörede tarıma 
teknolojik imkânları, sokmak ve tarımsal girdilerin 
en etken ve öptimal düzeyde küManimasını temin et-' » 
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mek suretiyle modern ziraata yönelmek mecburiye
tindeyiz. 

Halen ülkemizde mevcut 25 milyon hektar tarla 
alanının, her yıü 2/3 *ü ekilebilmekte, 1/3'ü nadasa 
bırakılmaktadır. Ülkemizde buğday üretiminde hek
tar başına 1 870 kilogram, pancarda 32 500 kilog
ram, mısırda 1 540 kilogram ürün alınabilmektedir. 
Bu miktarlar; Fransa'da buğday için 3 600, pancar
da 43 bin, mısırda tise tam üç katı, 4 800 kilogram
dır. 

Ülkemizde her yörede kâfi suni gübre, iyi tohum
luk ve lüzumlu ilaçlama imkânilarınnn temin ve kul
lanımıyla, kullanma imkânlarının geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırilması neticesinde, nadas arazilerin asga
riye 'indirilmesi veya her sene ekiir hale ıgetirilmesıi, 
ayrıca da yılda bir ürün alınan araziden iki, iki ürün 
alınan araziden, 'de üçüncü ürünü alabilme imkânları 
'için çalışmaların ve yatırım programlarının zaman 
yitirilmeden yapılması lâzımdır. 

Zira, son yıllarda tarım kesimindeki büyüme hı
zının azalarak devam ettiği ve 1981 'de de '% 0,5'e 
düştüğü tespit edilmiştir. Hal böyle iken 1982 Büt
çesinde Tarım ve Orman Bakanlığı için her sene' 
azalarak gelen ve bu sene de, yani 1982'de % 1,78'e 
varan bir pay ayrılmıştır. Ayrıca, kamu kesimindeki 
yatırım oranı da, tarım ke'simi içi 1981 yılında ı% 
12,5 iken, 1982 Bütçesinde bu miktar % 11'e düşü
rülmüştür. Gönül arzu ederdi kî, Hükümetimiz 1982 
Yılı Bütçesinde bu sektöre ayrılmış payları önceki 
senelerdeki oranlara yükselterek, büyüme hızındaki 
devamlı düşmeyi durdurabilsin. 

Tarım kesimlinde yapılan yatırımlar üretimi di
rekt olarak müspet yönde etkilemektedir. Bu yatı
rımlardan bir kısmı da yurt sathına yayılmış küçük 
mali porteli, sulama Ve taşkından korunmayı öngö
ren ve hatta bazılarında küçük çapta enerji üreti
mini de içeren fizibilite raporları, yıllar önce hazır
lanmış muhtelif tip küçük barajlardır. Bunlardan 
yeni olarak hiç birini 1982 Yılı Bütçesi kapsamında 
görmek mümkün olamamıştır. Bu husustaki hassasi-
yetıîmizin 1983 Yılı Bütçesinde gözönüne alınacağı
nı ümit etmek isterim. 

Son olarak, tarım kesiminde mühim bir kaynak 
israfını huzurlarınızda (belirtmek işitiyorum, Yurdu
muzda uzun yıllardır, gerek yeni konut alanları, ge
rekse büyük miktarda sanayi tesisleri birinci ve ikin
ci sınıf 'tarım arazileri üzerinde kurulmaktadır. Ada
na, Tarsus, Bursa, Adapazarı ve Ege'de; Turgutlu, 
Salihli, Söke gibi toplam olarak binlerce dönümlük 
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münbit arazi tarım dışı kalmaktadır. Ekilebilir ara
zi (kazanmamın zorluğu ve güderek imkânsızlığı gözö-
nüne alınarak, verimli tarım alanlariinın bu şekilde 
israfının önlenmesi, yasalarla temlin ve ehemmiyetle 
takip edilmelidir. 

19811 yılında 'hayvansal ürün ihracımızın bir ön
ceki yıla nazaran 1% 1214 oranında artmış bulunmas, 
80 milyondan fazla büyük ve küçükbaş hayvan potan
siyeline sahip ülkemizde, hayvancılık sektörü üzerinde 
de ehemmiyetle durulması gerektiğini ortaya koymak
tadır. 

Yurt ekonomisinde enerji sorunu henüz darboğaz 
olma niteğini korumaktadır. Elektrik enerjisi üretimi 
ve tüketimi her yıl, 'bir önceki yıla nazaran artış 
göstermektedir. Son olarak 'yurdumuzda elektrik ener
jisi tüketimi kişi başıma 560 kilovatsaat/yıl olmuştur. 
1981 yılında üretilen toplam 25 milyar kitovatsaat ener
jinin 1% 91 'i kamu,'% 9'u endüstri santrallerinden elde 
edilmiştir. Hal böyle iken, kişi 'başına tüketim takri
ben; Yunanistan'da 250O, Yugoslavya'da 300Ö, 'Bulga
ristan'da 4000 kil'ovatsaattir. 

'Halen köylerimizin yarısının da elektriksiz olduğu 
göz önüne alındığında, ıbu sektörde daha ne denli 
çalışma ve yatırım yapmamız gerektiği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. 

1982 yılında servise girecek yeni 'hidroelektrik ve 
termik santralleri memnuniyetle karşılarken, Atatürk 
ve 'Karakaya Barajları ile Afşin-Elbistan Termik Sant
rali gibi mühim büyük projelerin ve ayrıca Silifke 
civarında kurulan 6O0I megavat gücündeki nükleer elek
trik santrali yapımının aksatılmaması için azami gay
retin gösterilmesi gerekmektedir. 

Yurdumuz, jeolojik yapısı itibariyla zengin linyit 
yataklarına sahiptir. Türkiye, 1990larda takriben yıl
da 90 milyon ton linyite gereksinme duyacaktır. Halen 
tespit edilmiş rezervlerimiz ise 6 milyar tonun üze
rindedir. İleride tespiti yapılabilecek rezervlerle, bu 
miktarın en azından üç katına çıkabileceği yetkililer
ce ifade edilmektedir. Tespit edilmiş olan 6 milyar ton
luk rezerv, yurdumuzun 1990'lardaki linyit ihtiyacı 
esas alındığında, takriben 60 yıldan fazla 'bir süre ih
tiyacı karşılayabilecektir. 

'Bu nedenle, bu sahada üretim yapan, gerek kamu, 
gerek özel sektör işletmelerinin, ileride artacak ihti
yaçları da nazarı itibare alarak, şimdiden daha ras
yonel ve 'bilimsel istihsal yapmaya yönlendirilmeleri 
gerekir. Ayrıca, eskiden olduğu glitbli, 'birçok (fabrika
nın yine katı yakıtla, linyitle çalışır 'hale getirilmeleri 
veya fuel-oil ile takviyeli kuUanılimalan çareleri aran
malıdır, Yeni kurulacak sanayi tesislerinde zorunluluk 

olmadıkça linyit kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
Ayrıca, yurdumuzda fazla tatbikat sahası (bulamamış, 
ancak zengin olduğu söylenen jeotermal ve güneş ener
jisinden de azami istifade imkânları aranmalıdır. 

12 Eylülden sonra teessüs eden huzur ve güven 
ortamını neticesinde, '1981 yılında sanayi ürünleri ih
racatında, (bir önceki yıla nazaran 1% 105'lik (bir ar
tışla toplam ihracatımızın yarıya yakın (bir kısmını 
gerçdkleştirmiş olması müspet (bir gelişmedir. Ancak, 
bundan böyle imalat sanayiinde standartlaşma ve ka
liteli üretlime gereken önemin verilmesi yanında, üre
tim maliyetlerinin asgariye indirilmesi çarelerinin bu
lunması ve mevcut kapastenin tamamına yakın bir kıs
mının kullanılmasına gayret edilmesi gerekir. 

Sanayide son üç senedir ilk olarak % 7,2'lik bir 
büyüme hızına ulaşılmıştır. 'Bundan böyle bu sektörde 
hedef; düşük maliyet, kaliteli ve çok üretim olmalıdır. 

©ir önceki yıla nazaran 1982 Yılı Bütçesinde ma
denciliğe ayrılan payın biraz artmış olmasının, bu 
sahaya da bir aktivite kazandırmasını dileriz. 

1982 Bütçesinde toplu taşımacılığa gereken ehem
miyetin verildiğini söylemek mümkün değildir. Ata
türk dönemi bütçelerinin büyük bir kısmının toplu ta
şımacılığın geliştirilmesi için harcandığı malumlarınız
dır. Halen ülkemizde toplu taşımacılığa çok büyük hiz
met verebilecek bir proje mevcuttur. Bu Sincan-Ari'fiye 
demiryolunu 161 kilometre kısaltan yeni, modern ve 
elektrifi'kasyonlu, çift hatlı (bir demiryolu projesidir. 
Fizibilite raporu 1972'de hazırlanmış ve mali portesi o 
zamanki bütçemizin onda biri kadar, 6 milyar TL. 
civarında düşünülmüştür. '199Cflarda nüfusu 10 mil
yona varacak olan İstanbul ile yoğun nüfuslu tüm 
Marmara havzası ve AVrupayi, yine nüfusu 5 milyona 
ulaşacak Ankara ve tüm Anadolu ve Orta Doğuya 
bağlayan E-5 karayolunun 'bu trafik akımını 19187'-
lerden sonra geçiremeyeeeği belirlenmiştir. Sincan-Ari-
Ifiye arasındaki demiryolunun tek hatlı ve düşük stan
dartlı, ancak 28 çift tren geçirebilir olması sebebiyle, 
bu arayı 1'80 çift tren, geçirebilecek hale getirecek 
ve yolculuğu 5 saate indirecek bu yeni yola ihtiyaç 
açıktır. 'Maliyeti bugünkü bütçemizin de yine takriben 
1/10'u civarındadır. Bu proje için 1982 'Bütçesinde 
yalnızca '2 milyar 162 milyon TL. konmuş olmasını 
beîirtaekle yetineceğim. 

Turizm sektöründe senelerdir belkienen gelişme 
maalesef gerçekleşmemiştir. Dünyada her yıl 300 mil
yon kişi turizm gayesiyle seyahat etmektedir. Bunlar
dan ancak (% 0,3'ü ülkemize gelmektedir. 'Balkan ülke
lerinin büyük pay aldığı bu sektörde hedefimiz, en 

— 100 



Danışma Meclisi B : 33 

az dünya turist kapasitesinin !% l'i oranında turist 
çekebilmek olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1981 'Bütçesin

den 1% 3,6 oranında 55 milyar liralık pay alırken, 1982 
Yılı 'Bütçesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
ayrılan pay |% 3'ün de altına düşürülmüştür; 49 mil
yar lira... Bu, üzücü, bir o kadar da düşündürücüdür. 
Zira, sıon yıllarda ülkemizde 'bazı 'bulaşıcı hastalıklar, 
(verem gibi) 'tekrar canlanma istidadı göstermeye baş
lamıştır. Tüm medeni ülkeler sağlık ve sosyal prob
lemlerinin halli için 'bu konudaki harcamalarını artı
rırken, 'böyle bir ortamda 1982 Bütçesinde hizmetlerin 
aksamasına sebep olabilecek boyutta Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının Bütçesinin küçültülmüş olma
lını anlamak mümkün değildir. Ayrıca, Bütçe-Plan 

Komisyonunda da bu konuda önemlıi bir düzeltme ya
pılmamış olması da şaşırtıcıdır. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakanım, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

24 Ocak kararlarının alındığı 1980 yılı için ön
görülen enflasyon oranının i% 40 civarında olduğu 
hepinizin malumlarıdır. O yıl Bütçe Kanununda maaş 
katsayısı lordan 25'e çıkarılarak, memur, memur emek
lisi, işçi emeklisi, dul ve yetimlerin aylık veya üç ay
lık ücretleri, bir önceki yıla nazaran % 56 oranında 
artırılmış, hu miktardan enflasyon oranı '% 40 düşül
düğünde, reel olarak % 16 oranında artış olacağı plan
lanmıştı. Ancak, 12 Eylül ortamının getirdiği huzur 
ve güvenin müspet «ftiküsiine rağmen, enflasyon oram 
yıl sonunda ı% 107'yi bulmuştur. 1980'nin birindi 
ayında % 9, ikinci ayında '% 28; yani ikinci ay so
nu itibarıyla % 41 'ıi 'bulan enflasyon, sene sonunda 
% 107'yi 'bulmuştur. Fark, yukarıda b eprittiğim 
grup yurttaşlarımızın aleyhine olmak üzere, % 50 
oraınında olmuştur. Memur, memur emeklisi, dul, 
yetim 've işçi emeklileri 1980'de yarı yarıya fakirleş-
tJijiikni'Şlerıdıir veya başka İbir debimle, aylık veya 'üç 
aylık ücretlerinin yarıya yakın ibir kısmı ellerinden 
alınmıştır. Daha açık İbir deyimle, 124 Ocak kararla
rının faturası, daha 'ziyade (bu kösıknıe çıkarılmıştır. 

Başarılı geçen ive gayri ısaıfiiıi MIMH hasıladaki bü
yümenin % 4y4 tolduğu belirttilen 1981 yılında da, bu 
kesim üç'in yukarıda arz etltiğim kaybı önleyici bü
yük bir şey yapılmamıştır. 1982 Bütçesi de, ücret
lerdeki laırltışı % 25 olarak belMemdş'tir. Biraz önce 
Sayın Bakanımız da ıbu konuyu Ibelirtaişlerdir. Bu
nun anlamı şudur: IBu kesim; 1981 yılı 'başına naza
ran enflasyon, 1198111de '% 35 okluğuna göre, % 10 
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oranında daha fedakârlık yapacaktır, yanı fedakâr
lığa devam edecektir. 1981 başındaki yaşam durum
larını ıbulamayacak'lan açıktır. 1982'de de •% 10 ora
nında daha fazla fakarieştirâecektir. Bu haksızlık-
ları gözönünde tultarak, biç değilse memur, memur 
ve 'işçi emeklileriyle, dul ve ydfcimleri'nin durumları^ 
nın 1983 Bütçe yıllında düzeltilmesi ümidini muha
faza etmek İşitiyorum. 

11982 iBütçesıimlin hazıdanmasında emeği geçen-
Heri kutlar, tatbikatını yapacak olan sayın Hükü-
ımete başarıUar diler, hepinize sonsuz saygılarımı 'su
narım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın İsmail Arar, buyurun efen
dim. 

töSMAÎL ARAR — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin saygıdeğer üyeleri; 

1982 Mali Yuh Bütçe Kanun Tasarısının Itümü 
üzerindeki görüşmeler, bize, 21 Eylül 1980 günü 
göreve başlayan vıe 27 Elylül il 980 günü programını 
Milli Güvendik Konseyli huzurunda okuyarak giü-
venoyu alan Hükümetin, o günden bugüne kadar 
Jicraatının 'tümü üzerinde görü'şllerim'izi açıklamak 
fırsatını verdiği gilbi, Bütçenin uygulanacağı İl Mart 
1982'den 31 Aralık 1982'ye kadar olan 10 aylak dö
nem 'üzerindeki temennlilervimizi ve görüşlerimizi 
arz etmek fırsatını da vermiş bulunuyor. 

Sayın Ulusu Başkanlığımda kurulan Hükümet, 
güç bir dönemde, çok güç bir görev yüMenmiiışfcir. 
Buıgüne kadar katlandıkları bu mıüşikıülâitotan başa
rıyla bugüne gelmiş ılımalarından dolayı, kendilerine 
milletçe duyduğumuz şükran hislerini Bakanlar Ku
rulunun ısayın üyelerinin önünde 've Ibu kürsüden bir 
kere daha 'ifade ettmek benim için büyük bir zevktir. 

Sayın Ulusu Hükümetinin başarısını dile geti
rebilmek için, herşeyden önce göreve başladıkları gün 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları acı bir hatıra 
olarak hatırlamakta fayda vardır. O .gün daviM oto
ritesi tamamen sıfıra müncer olmuş, Anarşü, iç sa
vaş boyutlarına ulaşmış, ekonomi tümüyle felce 
uğranmış, döviz darboğazı Cumhuriyet tarihinde gö
rülmemiş İbir ölçüye varmış, petrol gibi ana ham-
(maddelerin ithali dahi günlük spot alımlarla teda
rik edilir durulma gelmiş ve Silahlı Kuvvetlerimizin 
modern araç ve gereçleri dahi temin edilememiş bir 
durumda idik. 

Hata ve sevap, insan tabiatının ayrılmaz iki cüzü
dür. Binaenaleyh, Sayın Ulusu Hükümetinin büyük ba
şarısından dolayı kendilerine içten ve halisane teşek-
ıkürierimizi sunarken, yapılmış olan bazı hataları, 
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'bazı noksandan dile gaftirmek de, Ikendilerine karşı 
saygı duyduğumuz kişilere veya kurumlara olan iç
ten bağlılığın bir gereği olmak gerekir. Bu itibarla, 
acı da olsa, bazı gerçekleri »burada dile getirmenin 
faizim göraviımfa olduğu kanısındayum. 

Hükümet, biır siyahi teşeıfck'üılüni iktidara getirdiği 
«bir hükümet değildir. Yurt içinde yaygın tok tabana 
dayanmamaktadır. 'Basınla lişikilerini de, ben şah
sen biraz zayıf görmelkteyim. Bugüne kadar çalışıma 
çevresini ide, daha çolk (teknisyenler ve bürokratlar 
oluşturmuştur. Binaenaleyh, Ibazı hatalar yapılmış 
olması, Ibu dört noksandan illeri gelmiş olabilir 
(kanısındayım. 

Her halükârda bizim tenkitlerimiz ve tömonnli-
lerimiz, kesinlikle Hükümeti yıpratmak amacına yö
nelik değil, Ibunun taım aksine, Hükümetin başarısı
nın daha da çoğalmasını temine matuf en halisane 
dileklerdir. Önce, bugün itam Ikadro halinde burada 
görmekten büyük 'şeref ve kıvanç duyduğumuz Hü-
ikümetle, Danışma. Meclisimin ilişkileri üzerinde bir-
iifci ikelime arz ötaıdk isterim. 

Danışma Meclisi çalişımaya başladığı zaman, ev
vela İçtüzüğümü hazırlamakla uğraştı. Bu süre için
de [tabiidir 'ki, Hükümet üyelerimin buraya gelmele
ri zorunlu değildi. Ondan sonra ıkomisyon seçimle
rini yaptık, yine Hükümet üyelerinin burada faulun-
mallarını zorunlu kılan bir neden yoktu. Komisyonlar 
çalışmaya başladıktan sonra ise, Ikoımisyoıılar kendi
lerine tevdi ©dilımiş olan öcanun tasarıları üzerinde 
çalıştılar ve Meclis gündemi, yine boş sayılabile
cek kadar çalışıma imkânından yoksun idi. Ancak Ibu 
arada, Danışıma MedllMnin (sayın üyelerinden birço
ğu, birçok önıemıli ve güncel konularda gündem dışı 
ıkonuşmalar yapıtnlar. Bu konuşmaların hiç birisi 
ilgili bakanlarca cevaplandırıHmadı. Halbuki, bir Da
nışma Meclisi üyesinin haber alıma limikâniları ve 
Ikaynaklarıyla bir sayın Ibaikanın haber alma kaynak
ları ve iimlkâmları elbette İki bir değildir. Binaenaleyh, 
bize aktarılan bazı şikâyetler, yanlış, hatalı, nolksâın 
olabilir ve Ibu beyanlar bu Ikürsüden söylendiği için, 
ertesi gün Ibasıın organlarında yer alıp, bütün vatan 
sathına yayılımaktadrr. Gönül isterdi İki, sayın ba
kanlar bu önemli gündem dışı .konuşmalara cevap 
versinler. 

Bu arada, daha ilginç bir olay oldu. Danışma 
Meclisi 10 Kasım günlü Cumhuriyet tarih'inde ikinci 
Ikez olarak Atatürk'ün anısı için özel bir toplantı 
yaptı. O tarilhde Gümrük ve Tekel Balkanı olan ve 
şimdi aramıza 'kaltılimış bulunan Sayın Racai IBo-
ıtura'lp'tan başika hiç bir bakan Danışma Meclisi-

ı nin yapmış olduğu bu özel anıma toplantısına lütfe
dip teşrif etmedi. IBu, bendenizde olduğu gilbi, Da
nışma Meclisinin birçolk sayın üyesinde de derin 

I bir üzüntü yarattı. 
I Özetle söylemde gerekirse, bugüne ikadar Hükü-

ımetlle Danışma Meclisi arasındaki ilişkiler, âddta 
zoraki bir riifcâh ilişkileri içimde sürdürüldü. Arka
dan, (kanun tasarıları gelmeye başladı. Son, banker-

j lerle ilgili yetki Kanununa kadar sadece iki ba
kan buraya, ikendi halkanhiklarıyla ilgili (kanunların 
görüş'ülme&inde hazır bulunmak lüzere geldiler. Bir 
tanesi, olağanüstü hallerde ve seferde Harp Okulu
nun öğret'im süresini kısaltmakla ilgili Kanunun gö-
rüşüllmasi için Sayın Milli Savunma Balkanı teşrif 
•ettiler, diğeri, Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasına olan borçlarının konsolide 
edilmesi >için bir Kamun tasarısı gelmişti, Sayın Ma
liye Balkanı teşrif ©tltiler. Bunun dışında, bütün ba
kanlar Ikendileriyle ilgili kanunların görüşülmesinde 
yetki belgesi vererelk, temsiloileririi gönderdiler. Bu 
temsilcileri ben, geçmiş senelerde yaikın mesai ar
kadaşlığı yapmış olduğum için, yatkından tanıyoruim. 
Onların kişiliklerine karşı sadece ve son derece bü
yük saygı ve güven besliyorum. Bilgili, karakterli, 
konulara vakıf, sağlam ımantık ve berrak bir zekâ 
sahibi olan bu arkadaşlarımızın:, balkanları adına 
buraya gelmiş olmalarından sadece şeref duydum. 
Anıcalk, sayın balkanların buraya gelmesinin arz ede
ceği başka bir imana üzerinde de, Yüksek Heyeti-
nizlin ve Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 

Türkiye, aslkeri yönetimden demokratik rejime 
geçme süresi içinde bulunuyor. Danışma Meclisli 
bunun İçin toplanmıştır, Bir Anayasa yapılıyor. Üye
si bulunduğumuz bazı kuruluşlardan heyetler gelip, 
bize, «Nasıl bir anayasa yapıyorsunuz?» diye soru
yorlar. Ancak, ne var İki, demokrasi denilen o nadi
de, o narin rejim, ne anayasa ile ne de başka ka
nunların zoru ile ayakta duracak bir rejim değildir. 
Bu, dalha çok, güzel örneklere, teamüllere, gelenek
lere dayanan bir rejimdir. Biz, tam demokratik re-

I jime geçme süresi içinde iken, (Sayın balkanların, 
(kendileri ile ilgili 'kanunların görüşülmesi sırasında 
dahi Meclise gelmemiş olması, sanıyorum, yeniden 
Ikurmalkta olduğumuz demokrasiyi şimdiden zedele
yen bazı aiksa'klıkiardır. 

Onun için çolk istirham ediyorum, Yüksek He
yetinize de tercüman olduğuma emin olarak ifade 
ediyorum; çolk önemli başka (meşguliyetleri olmadı
ğı zaman, sayın balkanların burada bulunup, kanun 

| tasarılarının görüşülmesinde Ikıymetli fikirlerinden 

102 — 



Danışma Meclisi B : 33 14 . 1 . 1982 O : İ 

bizi istifade ettirmeleri, hiç değilse, huzurlarıyla bu 
Meclise şeref vermeleri, kurulmakta olan genç Türk 
demokrasisi 'ilcini ayrı bir anlam ve önem taşıyacak
tır. (Alkışlar) 

ISöz, kanun tasarılarımdan açılmışken, bir hususa 
daha değinmek istiyorum. Hükümetten gelen tasarı
larda iyi hazırlanmamış oldukları intibaını ediniyo
ruz. Ne d i ve utslltuip, ne getirileni 'esas hükü!mfer( 
ne diğer kanunlarla olan ilişkiler üzerinde gerekli 
hassasiyetim gösterilmediği 'kanısı bu Mecliste uyanı
yor. 

Ayrıca, hükümet etme ilkellerinin en başında ge
len basiret, yani uzak görüş, bazı tezahür eden olay
larla, bazı Balkainlıkİajrda bulunmadığı kanısın!! bizde 
uyandırıyor. Simdir size çok ilginç bir örnek arz et
mek istıiyorum : 

Yüksek Heyetiniz, 5 Ocak Salı günü, 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkımdaki Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair bir Kanun Tasarısı gö
rüştü. O güne ait gündem bu. Aynı gün, 5 Ocak 

1982 Salı gününe ait «Gelen Kâğıtlar» listesinde ise, 
aynı Kanunun bir başka maddesinin değiştirilimesıiy-
le ilgili bir Kamun Tasarısının Meclisimize sunul
muş olduğu anlaşılıyordu. 

Çok önemli bir Devlet teşkilâtlı içinde, çok önem
li bir yeri olan Adalet Bakanlığının kıymetli yöneti
cileri; acaba, bir kanunun üç, dört maddesini aynı ka
nun tasarısıyla huzurunuza getiremezler miydi?... Bu 
nasıl ibir dikkatsizliktir ki ve masıl bir isticaldir ki, 
ine gilbi bir olaydır 'ki, Sayın Bakanlığı, çok kısa bir 
süre içimde ayrı ayrı kanunllarla huzurumuza getir
meye sevketmisjtir? 

Gene, söz kanunlardan açılmışken, Sayın Adalet 
Bakanımımdan, niçin bugüne kadar Anayasanın 136 
ncı maddesinin amir hükmü olduğu halde, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri ile 'ilgili kamun tasarısını Mec
lise sunmadığım sormak işitiyorum. Eğer buna veri
lecek cevap; bu kanun tasarısının hazırlanması için, 
önce, yeni anayasanın beklendiği şeklinde olacak ise, 
benim de cevabım şu olacaktır. Mademki bu gibi 
önemli kanunlarda yeni anayasamın yapılması bekle
niyor, şu halde niçin Millî Güvenlik Konseyi bu Ana
yasa çıkmadan önce, iki gün önce Danıştay Kanunu
nu kalbul ötmişltir? Halbuki, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri, sadece Anayasanın bir amir hükmü olmak
la kalmıyor, Türkiye'nim içinde bulunduğu şartlar 
bakımımdan bir emri zarurî halini almış bulunuyor. 
Ayrıca, bu mahkemelerin, Sıkıyönetim mahkemeleri
nim yükünü hafifleteceği de, ayrıca dikkatten kaçma
malıdır. 

JSaym üyeler; 
'Sayın Ulusu Hükümetinim işıbaşıma geldikten son

ra 'başilayam 1981 yılı, Atatürk'ü ve Türkiye'yi dün
yaya ve özellikle Türk gençliğine, yeni nesillere ta- -
nıtmaik için çok müstesna bir fırsatı önümüze çıkar
mıştır; ama esefle, 'büyük üzüntüyle söyleyeyim ki, 
kaçırılan İbir fırsat önümüze çıkmıştır. Kutlama Ko
mitesi adı ile kurulan1 Komisyon, gene üzüntü ve 
esefle söylüyorum; sadece israf içinde laf üretmiş
tir. Çok yakından bildiğim için, içtenlikle söylüyo
rum; eğer bu işle görevli Devlet Bakanı Sayım Özgü-
neş'im, kendi sağlık durumunu dahi hiçe sayarak, in
sanüstü bir gayretle çalışması dlimasaydı, Atatürk 
Yilı'nda, 'bugüne kadar yapılmış olanlar dahi yapıl
mayacaktı. 

Maahaza, bu Kutlama Komisyonunum hiçbir şey 
yapmadığımı söylerken, belki haklarını yemiş oluyo
rum. Halbuki, halkımız me kadar güzel, kuşe kâğıda 
basılmış bir Program bastırmışlar ve bu Program be
nim elimıe geçebilen 'birinci Program. Bunun bir de 
iikümcİsMiın oflduğumu öğrendikn, fakat kapışılmıiş. Alt 
tarafı, görevlilerim ellimde 'bulunduracakları ve bir teksir 
kâğıdımla da dahlî yazılimıış olsa, Atatürk'ün hatırasına 
saygısızlık olmayacak olan bu belge, bu kadar güzel 
kuşe kâğıtHana basılırken, beri taraftan, Kültür Ba
kanlığınım yayımladığı Atatürk ile ilgili kitaplar üçün
cü hamur, hatta belki de daha adî kâğıtlara basıla
rak yayımlanıyor. 

Bu Kutlama Komitesinin, bir de talihsiz, 100 ncü 
Yıl Dergisi macerası olduğunu öğrendim. Bazı baskı 
hataları yüzünden derhal toplatılan bu Derginin, hiç-
olmazsa, içindeki kıymetli belgelerden, Türk gençli
ğini, Türk ve Dünya bilim adamlarınım yararlanma
sı için ikinci baskısınım yapılmasında, sanırım, fayda 
olacaktır. 

Şu, som sözlerim arasımda «Kültür Bakanlığı»'nım 
adı geçti. Sanıyorum, Sayın Ulusu Hükümetinin son 
aldığı ve çok hatalı, çok yanlış kararlardan bir tane
si, Kültür Bak'anıtığımıın lağvedilmiş olmasıdır. Bu Ba
kanlığın bir Teşkilat ve Kuruluş Kamumu çıkarıla
rak, 'Bakanlıklar arasımda lâyık olduğu önemli mev
kii alması beklenir ve istenirken, 'Sayın Cihat Ba
bandın sağlık nedenleriyle istifasından sonra, o Ba
kanlığa İbir tayin yapılmayarak, Kültür 'Bakanlığı -
mım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile birleştirilmesi, 
sanıyorum, ileride yavaş yavaş hataları, kusurları ve 
ıstırapları meydana çıkacak olan bir tasarruftur. 

Turizm Bakanlığı, bugüne kadar kendisine Dev
letçe tanınan büyük İmkânlara rağmen ve gelip giden 
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çok değerli sayın bakanların mevcudiyetine rağmen; 
ki bunların içinde belkü bugünkü Balkan en değerli
lerinden birisidir, çünkü konuya eskiden beri vakıf
tır; maalesef kendisine verilen görevleri yerine geti-
rememıiş, hiç değilse kamuoyunda bu intibaı uyan
dırmış bir Bakanlıktır. Herhangi bir vatandaşımıza 
«Turizm Bakanlığı ne yapıyor?» diye sorduğunuz za
man, size vereceği cevap şudur : «Turizm Bakanlığı, 
ekseriya bulunması lazım gelen yerde bulunmayan, 
Türkiye'yi tanıtıcı posterler, levhalar basar., Turizm 
Bakanlığı, adına turistik denilen; ama yerli, yaban
cı bütün turistlere fahiş fiyatla hizmet sunan yerlerin 
tarifelerinii tasdik eder. Turizm Bakanlığı, milli hay
siyetimizi ve izzetinefsimizi rencide eder bir tarzda, 
rıhtımlarda veya havaalanlarında, gelen turistlere 
milli oyunlarımızı oynatır.» der. Maalesef intiba bu
dur. Ama, Kültür Bakanlığı bu mudur istirham edi
yorum?.. Kültür Bakanlığının bütün çalışmalarının 
içinde, sözlü ve yazılı edebiyatımızdan, tarihimizden, 
sanatımızdan, eski eseflerimizden başlayarak, Türk 
Milletini Türk Milleti yapan bütün faktörler vardır. 
{Alkışlar) 

Binaenaleyh, nasıl1 olUr da Kültür Bakanlığı gibi 
önemli bir 'Bakanlık, üstelik anarşik olaylar söz ko
nusu olduğu zaman, bu konudaki aksaklıklarımızın 
da dile getirildiği kültür çalışmalariina önem verme
mizin gerekli olduğu söylendiği bir dönemde lağve
dilir ve Turizm Bakanlığına bağlıdır?.. Benim idra-
ffcim, mantığım bunu kabul etmiyor, af buyursunlar. 

Sayın üyeler; 
Sayını Ulusu Hükümetinin enflasyonla mücade

lede başarı kazandığı, inkâr kabul etmez, bir gerçek
tir. Ancak, bu mücadelede başarıya ulaşmak için alı
nan tedbirler elbette ki her ferdin1, her vatandaşın 
kendi hissesi ölçüsünde sıkıntıya girmesine de yol aç
mıştır ve bu sonucu doğurmuştur. Bu sıkıntılar bi
zim siyasi edebiyatımızda ve terminolojimizde, «Ke
merleri sıkma politikası» diye kısaca ifade edilmek
tedir. Ancak, bugün Türkiye'de hayat pahalılığı o 
derecelere, o boyutlara ulaşmıştır ki, artık kemer va-
«tandaşıni belini deği, boğazını sılkar duruma gelmiş
tir. 

Sayın Maliye ©akanımızın bundan bir süre ön
ce Bankerlerle ilgili olarak vermiş olduğu ve benim 
nazarıimda talihsiz diye tevsif edeceğim beyanların-
ya. «Vatandaşımız kumar oynuyor» dediği o talih
siz beyanda, vatandaşın ıstırabı, kumar oynamak hır
sı, arzusu veya zevki değildir, bahsettiğim bu hayat 
pahalılığının şaşkınlığı ve son çaresi içinde, belki evi
ni, belki otomobilini, belki karısının çeyizini sata

rak bankerlere koşmuş olmasının neticesidir. Ayrıca, 
Öyle sanıyorum ki, bizden önce hiç bir memlekette 
bir Maliye bakanı böyle bir beyanla bir piyasa kri
zi, bir ekonomi krizi, bir para krizi doğurmuş ol-
sun< 

Şimdi, Sayın Ulusu Hükümeti işbaşına geldiği za
man, Türk Silahlı Kuvvetleri tümüyle ülke yöneti
mine elkoymuş ve bültün yurtta sıkıyönetim ilan edil
miş olduğunu gayet iyi biliyoruz., Sıkıyönetim ida
relerinde de bütün güvenlik önlemleri sıkıyönetim 
makamlarının denetimi ve komutası altında geçer. 
Ama bu, Hükümete sıkıyönetimin ilanını gerektiren 
olayların kaldırılması, bertaraf edilmesi için bir ça
lışma yapılmaması demek değildir. Çünkü, sıkıyöne
timin ilanını gerektiren olaylar sadece zabıta tedbir
leriyle, sadece güvenlik tedbirleriyle, sadece gözaltı
na alma ile sadece mahkemelerin vereceği cezalarla 
çözümlenecek sorunlar değildir; bunların arkasında 
içtimai, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar da 
vardır. İşte biraz evvel «Hayat pahalılığı vatandaşın 
boğazını sıkar hale gelmiştir.» derken, Hükümetin 
dikkat nazarını çekmek istediğim hususlardan bir ta
nesi budur. 

iBuna benzer yeniden huzursuzluk yaratan bazı 
tasarruflar, bazı kararlar, bazı kanunlarla da karşı
laştık. Bunlardan bir tanesi; T. C. Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapan '2559 sayılı Kanundur, 

kısaca resen emeklilik veya ikraımiyeli emeklilik di
yebileceğimiz .bu'Kanun, geniş bir memur kitlesi için
de huzursuzluk yaratmıştır ve zannediyorum uygu
landığı takdirde de istenen amaca ulaşılamayacaktır. 
Gerçek olan şudur: 12 Eylül'den evvel gelip giden 
iktidarlar, devlet kadrolarına kendi adamlarını, hat
ta mahsus tabiri ile söylemek gerekirse militanlarını 
yerleştirmişlerdir; bu hepimizin bildiği bir gerçektir. 
Eğer bu Kanundan maksat bunları tasfiye etmek ise, 
bu Kanun o neticeyi vermeyecektir. Çünkü, o insan
lar ne henüz 50 yaşındadır, ne 10 sene hizmet etmiş
tir, ne 20 sene hizmet etmiştir. Şu halde, arzu edi
lenin tam aksi tahakkuk edecek ve senelerce bu Dev
lete namusuyla, almteriyle hizmet etmiş olan birta
kım insanlar emekliliğe sevk edilirken, militanlar, 
ilerde daha büyük mevkilere gelmek üzere, mevkile
rinde ve makamlarında kalacaklardır. 

(Böyle kanunlardan' bir tanesi, yeniden huzursuz
luk yaratacak kanunlardan bir tanesi de; 2547 sayı
lı Yükseköğretim .Kanunudur. 

Sayın üyeler; 
(Üniversitelerde verilmekte olan eğitim ve öğretim, 

sabahları kalk borusuyk başlayan ve akşamlan yat 
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borusuyla sona eren bir eğitünn değildir. Üniversite, 
gençlere başka bir tarzda eğitim verir, geniş bir dün
ya görüşü verir, geniş bir ufuk verir, bilimsel metot 
öğretir. Ama, 2547 sayılı Kanun, benim zannım ve 
kanaatimce, Türkiye'de üniversite hayatına son ver
miş bütün üniversiteleri yüksekokul düzeyine indir
miştir. Bunun acıısı da ilerki yılarda çıkacaktır., Çün
kü; döviz, para, hammadde kalkınma için ne kadar 
lüzumlu ise, ondan daha mühimi, belki aydın kilsidir. 
Hiç bir ülke «Aydınısız kalkınma» diye tor metot bu
güne kadar bulamamıştır. Diyelim ki, bütün bu gö
rüşlerimde yanılıyorum veya mübalağaya varıyorum; 
ama hu Kanunun içinde bir madde var ki, Sayın Mil
li Eğitim Bakanı ve Sayın Başbakanın insafına sığına
rak soruyorum, hu 44 ncü maddenin (c) fıkrasıdır; 
«Bu Kanun kapsamındaki yükseköğretimi kurumları
na kayıtlı öğrenciler derslere devam etmek zorun
dadırlar.» hükmü getirilmiştir. Bu demektir ki, ça
lışarak öğrenim artık Türkiye'de yasaklanmıştır. 
Halbuki gençlere telkin edilmesi lazım gelen husus. 
«Doğru yol budur» denilmesi lazım gelen husus da
ha genç yaşta çalışarak hayatını kazanmasını ve ka
zandığı parayla okumasını öğretmektir; bu, dünya
nın birçok gelişmiş ülkelerinde öyledir. Eğer bugüne 
kadar Yükseköğretim Kanunuyla getirilen sert hü
kümler bir reafcsiyonsa, eskıi dönemin suiistimalleri
ne karşı bir reaksiyonsa, bunlar da istenilen neticele
ri, istenilen sonuçları, esefle söyleyeyim ki, verme
yecektir ve bunun acı tecrübelerinden sonra bu ka
nunlar değişecektir. 

Sözlerimin başında kısaca ifade ettiğim gibi, bazı 
tenkitlerim acı da olsa, bunların sadece ve sadece 
Hükümetin başarısına karınca kaderince yardım et
mek arzusundan doğduğunu lütfen kabul 'buyurmala
rını ve saygılarımı sunarak huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
Sayın Mustafa Alpdündar, buyurun efendim, 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin saygıdeğer! üyeleri, Cumhuriyet 
Hükümetinin çok değerli Başbakanı, bakanlarım; 

Hepinizi sözlerime başlamadan önce saygıyla se
lamlarım. Hemen belirtmek isterim ki, İsmail Arar 
gibi bir hocadan sonra, benim gibi bir işçiye söz düş
mesi, beni belki de biraz zor durumda bırakacak, ko
nuşmamda kusur edersem, affetmenizi, bağışlamanı
zı dilerim. İsmail Hocamın hemen hemen benim bü
tün hazırlıklarımı elimden aldığını da vurgulayarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

1982 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında disiplinli, 
çalışkan ve çok sıkı bir program içinde görevini ya
pan sayın Bütçe - Plan Komisyonu üyelerini, başta 
Başkanı olmak üzere, tebrik eder, gönülden teşekkür
lerimi sunmak isterim. 

Görev aldığımız birden fazla komisyonlardan za
man ayırmak fırsatı bulduğumuzda Bütçe Komisyo
nunun görüşmelerini zaman zaman izlemek fırsatı 
bulduk. «Birden fazla komisyonlar» dedim; özellikle 
başta Başbakanım ve Hükümet üyelerinin bilmesini 
isterim; arkadaşlarım komisyonların adetlerini söy
lediler, içimizde, iki değil, üç komisyonda görev alan 
arkadaşlarım var, seve seve çalışıyoruz, gerekir prog
ram yaparlarsa sabahlara kadar çalışacağız, bir an 
önce memleketin layık olduğu gerçek demokrasiye 
ulaşması için gönüllü, kararlı olarak kabul ettiğimiz 
bu görevde, evvel Allah sayesinde başarılı olacağız 
değerli arkadaşlarım. Ancak, Arar Hocamın dediği 
gibi, bakanlardan, Hükümetten de yardım görmek 
arzumuz sürmektedir. 

Sayın Hükümetin kabul etmesi gerekir ki, bu Mec
lisin grupları yoktur, bu Meclisin seçtiği Hükümet 
de yoktur; ama Konseyle birlikte Danışma Meclisi
nin müştereken oluşturduğu Kurucu Meclisin Cum
huriyet Hükümeti vardır. Cumhuriyet Hükümeti bu, 
Meclisin de Hükümetidir. Lütfen kendileri kabul et
sinler ve bize yardımcı olsunlar. 

Sayın Hükümet üyeleri, değerli arkadaşlarım, 
memleketin dört bir köşesinden her gün yüzlerce va
tandaştan mektuplar gelmektedir. Bizlerin bu mek
tuplar üzerinde Yasamız gereği ne gibi işlemler yapa
bileceğimiz Tüzüğümüzde yoktur. Ancak, Hükümet 
üyeleri, Hükümetin organları, genel müdürlükleri bize 
yardımcı olursa, haklı olduğuna inandığımız bazı so
runlara yardımcı olabiliriz. Gerçekten inanıyorum 
ki, Yasama Görevi yapanların asli görevi ne kadar 
meşru olursa olsun, iş takipçiliği değildir; ama bu 
Meclisin geleneğinde, Cumhuriyet tarihinin tüm saf
hasında; normal işlemeyen statüler sonucu vatandaş
lar Hükümet merkezinden, Ankara'dan iş talep et
mektedirler. Onların işlerini de görmenin bir memle
ket görevi, bir memleket vazifesi olduğunu vurgula
mak isterim. Sırf bu yönden de muhterem Hüküme
timizin bize yardımcı olmasını dilerim.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bana gelinceye kadar 11 değerli üye arkadaşım 

konuştu. Birçok konulan bilimsel şekilde ortaya koy
dular. Dikkatle takip ettim; bu arada, konuşulan, or
taya konan meselelere değinmeden, kıymetli zamanı 
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israf etmeden birkaç konuya değinerek sözlerimi ke
seceğim. 

Önce Anayasamızın 61 nci maddesinin, «Herkes 
kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür» hükmünün bu Bütçede 
uygulanıp uygulanmadığını merak ettim. Araştırdım, 
(fazla matematik bildiğim söylenemez) sordum, yeri
ni bulamadım. 1982 yılı için on aylık 'Bütçenin; Sayın 
Maliye Bakanımdan ve Komisyon Başkanı ve üyele
rinden soruyorum, 1 trilyon 796 milyar 107 milyon
luk Bütçenin ne miktarı bordro üzerinden maaş alan
lardan istenmektedir, beklenmektedir? Bu, beni, teş
kilatımı, hatta Türk milletini ilgilendiren çok ilginç, 
önemli bir konudur. Sözlerim bitirilinceye kadar da 
bu miktar gelirse mutlu olacağım. 

Bunu söylemekle şunu vurgulamak istiyorum : 
1980'de olduğu gibi, 1981'de de, maalesef 1982 yılın
da da, yine bordro üzerinden maaş alanlar kamu gö
revlerinin yürümesi için yükümlü kılınmışlardır. 

Sayın Başkan, Sayın Hükümet 'Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Hiçbir memlekette, zannetmiyorum, (mesleğim ve 
görevim, icabı birçok ülkeyi gezdim, örnek olarak 
Türk Parasını veriyorum) 100 liranın >% 65'e yakın 
bir kısmı, daha almadan Devlete kalsın. Vergi yükü
nün ağır kısmı, vurgulayarak söylemek istiyorum, 
bordro üzerinden maaş alanların omuzlarmdadır; 
ama gelir dağılımına gelince, bunun tam tersi oldu
ğunu söyleyebilirim. 

Son senelerde Türkiye'de bir garip şeyler oluyor. 
Bir bakıyorsunuz vergi dilimleri birden '% 40'a dü
şüyor. % 65 demiştim, zira sosyal güvenlik kesinti
lerinin de bir vergi olduğunu vurgulamak istedim. 
Diğer vergilerle esasen limitler çoğaldıkça % 60'ın 
üstünde vergi ödemektedir bordro üzerinden maaş 
alanlar. İşçi, memur, asker gibi bordro üzerinden 
maaş alanların, böylesine ağır bir vergi yükü altında 
Devletin vergi yükümlülüğünün en ağırını ödedikle
rini vurgulamak isterim. 

Sayın Maliye Bakanımın sunuşunun 30 ncu sayfa
sına dikkat ederseniz, bir Yasa çıkarılmış. Vergi ta
rifelerinde bu yıl >% 1 indirilmeye başlanmış; 1982 
yılında % 39'a, 1983 yılında |% 35'e, 1984 yılında 
%30'a inecek. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Hükümet üyele
rim; 

Maliyemizin geçmişi bilmesi tabiidir, ama gele
cekte ne olacağını bilmesini anlamak mümkün değil
dir. Türkiye'de son bir yıl içinde, 5 liraya satılan ek

mek, şimdi 20 liraya satılmaktadır. Üç sene sonra 
neyin ne getireceğini kestirmek şimdiden mümkünse, 
ben gönlümce bu geleceği bilenleri çok çok kutlamak 
isterim, inandırıcı olacağını sanmıyorum; gelecek 
gösterecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hükümet üyeleri, say
gıdeğer Başkanım; 

Sıkı para politikasını birçok arkadaşlarım dile ge
tirdiler, ben de kısaca değinmek isterim. Tamam, 
enflasyonu aşağıya çekmek için ne lazımsa yapılsın; 
ama Sayın Hocam Arar'ın dediği gibi, «Kemer boğa
za kaçtı» Özellikle, fırıncı 10 liraya ekmek vermiyor 
artık. Dafgelirliler fevkalade köşeye sıkışmış durum
dadır. Bize intikal eden mektuplar, müracaatlar, di
lekçeler bunu vurgulamaktadır. 'Bu gerçek gözden 
kaçırılamaz. Hükümetler özellikle dar gelirlilere çare 
aramalıdırlar. Bulgun için Bütçede öngörülen 5 katsa
yı artışı inandırıcı değildir. Memur arlkadaşlaırımız 
büyük sorumluluk yüklenmiş, Devlet sorumluluğu 
yüklenmiş arkadaşlarımız, fevkalade zor durumdadır. 
Düşünebiliyor musunuz, üniversite bitirmiş, ibir doktor, 
insan sağlığıyla ilgilenecek 'bir doktor, yüksek dereceli 
bir memur arkadaşımız 13 'bin 750 lira gibi bir pa
rayla işbaşı yapacaktır, ama gittiği ilde, ilçede, hele 
bu büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir olursa, 20 
bin liradan aşağıya ev kiralayamayacaktır. Böylesine 
çelişki dünyanın hiç bir yerinde görülemez. 

198!2 Yılı 'Bütçesinde bu Meclisin" özelliği nedeniyle 
bir ücret politikası bekliyorduk. Sayın Maliye Bakanı
ma sordum; bu ücret politikası ne olacak, nedir?.. Tat
min edici bir cevap alamadım. Yine 'buraya huzuru
nuza getiriyorum. Ücret nedir, niçindir?.. Ücret, in
sanların her seviyede yaşantılarını sürdürebilmeleri 
için araçtır, gereçtir. Ne içindir?.. Ekmek içindir, su 
içindir, elektrik içindir, 'her şey içindir. Eğer verilen 
ücret 'bunları karşılamıyorsa, 'bunun adına ücret de
mek mümkün değildir. İnsan, kendinden tek Ibaşına 
'bir şey yaratamaz. Geçim şartları ortada. Artık sıkı 
para politikası sanayicimizi de, orta sınıf işçimizi de, 
insanımızı da, hayatını çekilmez hale getirmiştir. Çare 
aranmaktadır. 'Hükümet artık 'bu gidişe mutlak 'bir 
çare 'bulmak durumundadır. 

Memur arkadaşlarımız (Sayın Hocam değindiler, 
değinmedikleri bir kısmına değineceğim) küsmüş, 
umutsuzluk içindedirler. Gidecek arkadaşların duru
munu biliyoruz. Erken emeklilik gerekçesiin'i de bili
yoruz. Çok çok da hak veriyoruz. Gelmiş geçmiş po

litikacılar Devlet kadrolarını rasfigele doldurmuşlar, ka
litesiz insanlarla doldurmuşlar. Hiç İbir sözümüz yok. 
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İnsan insandır, saygı duyarız, ama, işi, işi yapana ve
receksiniz. Devlet 'böylesine sıkışmış 'bir dürumdaysa, 
tedbir alınacak, ama gidene mükâfat, ya kalana; umut
suzluk mu?.. 

Kanun yapmada; Sayın Hükümet Balkanım ve 
Sayın Hükümet Üyeleri; !bir kural vardır; hakkı mük
tesepler. Oldum olası savunuruz, savunmaya da devam 
edeceğim; Emsal teşkil edecek yasaları, emsal teşkil 
etmesi gereken yasaları açıklamakta hiç bir zarar yok
tur; aksine yarar vardır. Hükümetçe, 'bir Komisyon 
marifetiyle ayrılmak üzere olan memurlar sevinirken, 
ayrılmak istediği halde kalmaya mecbur bırakılacak 
'kaliteli arkadaşlarımız, elemanlarımız umutsuzluk için
dedir. Sayın Başbakanımın açıklamasını 'beklemekte
dirler. Ben ve birçok Kurucu Meclis Üyesi arkadaşla
rım, Ibu uygulamanın memur kardeşlerimiz için artık 
hakkı müktesep teşkil edeceğini ve en kısa zamanda 
Hükümetin hiç olmazsa Bütçe imkânları ölçüsünde, 
bu oranda işçi emekli ikramiyelerinin yükselmesi için 
kanun sevketmelerini bekliyorum. Emrederlerse, bize 
verilen yetkiye istinaden, bu kanunu bizler de hazır
larız. İşte o zaman gerçek huzur teessüs edecek, Dev
let dairelerinde güleryüzlü insanlarla karşılaşılacak, da
ha çalbuk işler aksamadan yürüyecek. 

Ben 'bu Bütçe Yılı uygulamasında bir 'başka şey 
daha göremedim; İşsizliğe çare. Bekledim, arkadaşla
rım kısmen değindiler; İşsizlik büyük ıbir felaket ha
lini almıştır memleketimizde. Düşünebiliyor musu
nuz; yatırımlar ağır aksak yürümektedir, iş sahaları 
açılamamaktadır, ama okullarımız her yıl diplomalar 
dağıtmaktadır. Memur seviyesinde insanlar yetiştir
mişiz, diplomaları ellerinde her sınıf insandan, ama 
onlara makam veremiyoruz. Devlet dairelerinde iş 
veremiyoruz. Özel teşebbüsümüz fevkalade ürkek ya
tırıma 'geçemiyor, iş sahası açılamıyor, 

ISayın Başbakan Yardımcımız Özal'ı geçenlerde 
karşıladım, kendisini borç para almada tebrik ettim. 
Çok başarılılar; ama merak ediyorum, hu alınan borç 
paralar hangi yatırımlara yönelmektedir, ne kadar 
fabrika planlanmaktadır, ne kadar istihdam yaratıla
caktır?.., Maliye Bakanımızın açıklamasına göre, önü
müzdeki yıl istihdam da yapılmayacak. Demek işsiz
lik biraz daha çoğalacaktır. Öte yandan, emekli etti
ğimiz arkadaşlar boş mu duracak?.. Hepinizin malu
mu, genç yaşta emekli olan bunalıma sürüklenir. Ça
lışmak durumundadır. Hele Emekli Sandığından emek
li olmuşsa, mutlaka özel teşebbüste iş bulacak, iş
sizler bir yana, emekli olmuşlar çalışacaktır. Bu, mem
leketin değişik bir sorunudur. Sosyal Güvenlik Baka

nımın Bütçesi ıgeldiği zaman buna inşallah beraber ça
re arayacağız. Türkiye'de çok çok kullanılan bir slo
gan vardır; böyle işçi emekliliği olur mu?.. Olur. 

Sayın Başbakanım, Sayın Başkanım, değerli üye
ler; 

İş hayatı Türkiye'de 151 Sayılı Kanunla Amele 
Birliği olarak Zonguldak'ta başlar, Cumhuriyet ta
rihiyle başlar. Elbette Devlet hayatımız da Osmanlı 
lmparatoriuğuyla başlar. Sosyal güvenlik yailmız iş 
alanında 86 yılım doldurmuştur. 'Sosyal Sigortalar 
Kurumunun devraldığı sandıklarla. Gerçekten zan
nedildiği gibi, 3 sene 5 sene, istisnalar hariç, suiisti
maller, naylon emekliler hariç, buruların miktariarı 
bilinmektedir, yasalarla önlenebilir, o hususta da fik
rimiz vardır, zamanı geline© söyleyeceğiz; ama ger
çekte işçi emeklilerimin çoğunluğu 55 yaşın üzerin
dedir. Eğer Türkiye'de, biraz evvel söylediğim gibi, 
erken emekli olup, bunalıma sürüklenecek insanlar 
varsa; ki, vardır, iş bulamadıkları takdirde, mesele
yi topyekûn ortaya koyacağız, işçisiyle, memuruyla 
Iher sınıf çalışanıyla bir yaş ortalaması getireceğiz ve 
diyeceğiz ki, Avrupa'nın ilerlemiş ülkelerinde oldu
ğu gibi, emeklilik yaşı budur; ama bir kısmını 38 ya
şında emekli ederken, öbür kesimde 25 hizmet yı
lını fiilen doldurmuş insanlara, «Sen, yaşın şuraya 
gelsin de emekli ol» dermek, elbette mümkün değilr 
dir. Olay topyekûn <ele alındığı zaman yanınızda, ida
renin yanımda biz varız, bütün kamuoyu var, bütün 
teşkilatlar olacaktır. 

Sayın Başkanım; 
Bütçeyle ilgili olduğu için söylüyorum; ben bir 

yerde işçi kesimi temsilcisiyim, Türk - tş'in temistilci-
ısiyim. Silahlı Kuvvetlerin işçilerinin de temsilcisiyim; 
zaman zaman Başbakanımı da ziyaret ettim. 1981 yı
lı içinde bu memlekette büyük çapta bir işçi emek
lileri sorunu ve huzursuzluğu vardı. Yüzlerce, mek
tuplar, telefonlar, (telgraflar gelmektedir. Bu olay ne
dir?.. Hiç kimseyi ilgilendirmıez mi?.. Danışma Mec
lisi üyesi arkadaşlarım, zaman zaman mektupları 
bana getiriyorlar, çantalarım doldu, dosyalar klasör -
'ler böyle oldu. Bunun üzerine gitmek lâzım. 

Uygulanan ekonomik tedbirler mıeyanmda 1981 
yıla içinde Oırnhuriyet Hükümetimiz bir karar akü'. 
Bu karar doğrultusunda, çalışanlara vergi indirimi 
yapmak suretiyle rahatlatıcı bir 'seviyeye getirmek 
için. Emeklilere gösterge değişikliği ve sosyal yar
dım vermek suretiyle eşitçe yüzde 40 zam sağlanması 
önerildi. Sayın Maliye Bakanımla 'Başjbakanlıkıta yap
tığımız bir ayaküstü konuşmada, yeni bir şey daha 
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öğremdıim. Aslında söylendi de, tatbikatı yanlış, Eğer 
biz yanlış söylüyorsak, mutlaka bizi en azından Sa
yın Başbakanım bir araya çağırmalı, «Şu işin Orta
'sını ibul'um» demeli. Yanlış söylediğimizi .düzeltmek, 
gerekirse özür dilemek "bizim terbiyemlizin gereğidir. 

Olay şudur : 1981 yılı idinde memur emeklileri -
ne, dul ve yetiimlıarliıne, helâli hoş olsun, Bütçe daha 
fazla ise daha çok vermeniz gerekirdi, % 40 ortalama 
yapılmıştır. ,% 40 zam, ekonominin hayat seviye
sinin ulaştığı miktarın biraz altıdır; ama rahatlatı
cıdır. Hiç bir itirazımız yoktur. Muhterem Hüküme
timiz aynı miktar zammın, sayısı 700 bin, 3,5 milyon 
aileyi ilgilendiren işçi emeklisi dul ve yetimlerine de 
yapılmasını programladı. Bir ayrıcalık var. Tatbikat, 
birisi bütçeden, diğeri o kurumun bütçesinden. 

Zaman zaman Başbakanım, Devlet Başkanım bu 
(konuda ço'k çök rahatsız edildi; ama hâlâ şikâyetler 
sürüyor, mektuplar, telefonlar yağıyor. Kurumlara ya
ğıyor, Devlet Başkanıma yağıyor, Konsey üyelerime 
yağıyor, Danışma Meclisi üyelerime yağıyor. O hal
de sorun nedir? Demek sorunda bir şeyler var. 

Açıklıkla ifade ediyorum; Sosyal Sigortalar Kuru-. 
mu, Hükümetimin 'bu j % 40 zam uygulamasını ters 
yüz etmiş, tamı tamına uymamış; ne yapmış?.. Bir
çoklarımızın hatırlayacağı 2167 sayılı Yasa ile katsa
yıların (birden 9 atlaması, geri uygulamaları neticesi, 
yaklaşık 300 'bin işçi emdklisinin anasının ak sütü 
gilbi hakettiği, yani ödediği primin ı% 70'inin uygu
laması yapılamamış kanun aksaklığından. 

Örneğin; 20 bin lira ücret üzerinden priiim ödelmliş-
'kaçınılmaz kanun gereği 14 bin lira maaş bağlanması 
gereken işçi emeklisine, o geri katsayı hesaplaması so
nucu, ilıd bin 80 lira maaş bağlanmış. IBu para 1 yıl 
bu emekliye ödenmiş. Büyük şikâyetler sonucu yan
lışlığı anlaşılmış, 2422 sayılı 'bir yasa, Mart 1981'de 
yürürlüğe giren Yasa maddeleri arasında yorum yo
luyla )bu arkadaşların ödedikleri primin, verilmeyen 
haklarını iade etme mecburiyeti getirdi. Böylece sa
yıları 3ÖÛ binli bulan bu arkadaşlarıma intibak ya
pıldı; ama Sosyal Sigortalar Kurumu, (bir kamu kuru
luşu olan kuruluş, 'bu intibakı, Sayın Maliye Bakanım, 
zam kabul etti. Bu intibak zam kabul edilmek sure
tiyle (bu arkadaşlarımın maaşları otömatikman 10 08Ö'-
den; vurgulayarak söylüyorum, 14 175 liraya çıktı, 
en yüksek maaş, başka maaş yok. 

Şimdi 'bunun adına düzeltme mi diyeceğiz, inti
bak mı diyeceğiz, zam mı diyeceğiz?.. Takdir saygı
değer Hükümet üyelerinin. 

'Bir yanlışlık düzeltiyoruz; vatandaşların primini 
ödediği, karşılığını alması gerektiği para bir yorum 

suretiyle kanun aksaklığından verMemiyor, sonra dü
zeltiliyor; düzeltildiği tarihten mi, yoksa yanlış bağ
landığı tarihten mi geçerli olması üzerinde de durmu
yorum; ama vatandaşın aslolan (hakkını veriyoruz, 
Onun ötesinde kanun ne veriyor?.. Sayın Maliye (Ba
kanıma verdim, 225 gösterge yükseltmesi sonucu 4 
bin ila 8 (bin lira arasında, helal.olsun emekli dul ve 
yetim, memur emeklilerine zam, artı 1750 lira Sosyal 
yardım farkı, eşittir i%40 - j%47. 

işçi emeklisine ne veriliyor? Kanun sayısı 2422, 
gösteige yükselmesi 60, ilave 750 lira yakacak yar
dımı. Hani devlet eşittir?.. 

Şİmdi Sayın Bakanım, meslektaşım j % 40 diyor, 
doğru; ama neyle 1% 40?.. O yanlış bağlanmış maaş
ların düzeltilmesi suretiyle 1% 40. Adamın hakkıydı. 
Mademki hakkını teslim ettin, oma neden daha 60 puan 
karşılığı 1050 lira ile 750 lira ilave fark verdin Sayın 
Bakanım,, Matematikle yarışılmaz ki. Tahtaya yazılır, 
iki denir, altına iki daha yazılır, toplanır, dört eder. 
İşte durum bu; ama şikâyetler durmadı Sayın 'Baş
bakanım, (hâlâ devam ediyor. Olay; \% 12 zam. Mik
tarı İSÛCI lira. Yanlış bağlanmış maaşlar hariç. 

(Her zaman, her yerde (bütün (belgeleriyle, kanun
larla (ispat etmeye hazırız. 

Bakanımın (haklı olduğu tek yön var; bütçeyle il
gilidir, onun için üzerinde duruyorum. Sosyal Sigor
talar Kurumu 18 milyar lira ödüyormuş, şimdi 23 
milyar lira olmuş. Bunun toplamım eşitlediler mü (% 
40 yaparmış. Doğru; ama 300 bin insana 10 bin 80ı 
liradan kademeli olarak 14 bin 175 liraya çıktı mı, o 
onun zaten hakkı, Hakkı olmasa, ayrıca göstergeyle 
gelen yükselmeyi, artı sosyal yardımı vermezdin ki. 
O ne oldu ;% 77?.. Öteki ne oldu? Öteki dediğim, 
sayısı 400 bine yakın insana Sadece il800 lira. 

Olay bundan ibarettir değerli arkadaşlarım. Bu, 
1982 Bütçesiyle düzeltilmesıini arzu ettiğimiz bir olay 
değil; ama arzu ettiğimiz bir tek olay var; muhterem 
Bütçe-Plan Komisyonu yerinde bir takrirle Hükümeti
mize tavsiye şeklinde, Devletin verdiği yardımlar ara
sında eşitsizliği gidermek amacıyla; ki buna mecburuz 
Sayın Başbakanım, eğer devletin verecek gücü yoksa, 
ayırım yapmadan herkese aynen; ama varsa eşitsizlik 
yaratmadan. 2500 lira şeklinde ödenmekte olan sos
yal yardımlarını, saıyıülaırı 700 ıbtinli bulan ve genddMe 
'% 80'i 6 800 lira artı 2 500 lira sosyal yardım alan, 
yani asgari ücretin de altında para alan 700 bin işçi 
emeklisi dul ve yetimi bu eşitsizliğin giderilmesini 
beklemektedir, sadece sosyal yardım bakımından. 

Sayın Maliye Bakanımın yeni tedbirlerini dinle
dim, memnun oldum. İnşallah uygulamada o tedbir-
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lerde de bir yanlışlık olmayacaktır. Katsayının artışı 
gerçekten hayat pahalılığı karşısında azdır; ama 
Devlet bu kadar verebiliyorsa, 'bizim söyleyecek faz
la bir sözümüz yoktur. 

Sayın Başkanım, Sayın Başbakanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Bir konuyu daha huzurunuza getirdikten sonra 
ayrılacağım. Asgari ücret Bütçeyi ilgilendirir; adına 
«Kutsal ücret»; dediğimiz asgari ücret. Öyle bir üc
ret ki bu, bütün dünyada «Kutsalı»); Türkçesi, Fran-
sızcası, İngiMzcesi değişik olmakla beraber, «En kut
sal ücret.»' îşte bundan vergi alınmaz. 

Ne olur gelin şu 10 bin liracıktan vergi almayın 
Sayın Hükümet üyeleri, Sayın Başbakanım. Hazırlı
ğımız var; 10 bin liranın, bugün için asgari ücretin 
tümünün her türlü vergiden istisna olması gerekli
dir. Aslında vergileri çok yüksek tutmuş sayın Ma
liyemiz. «Hiç bir yerde görülmemiş» demiştim. Ön
ce tavana çıkaracaksın vergileri, sonra kademeli ola
rak indireceksin. Yalnız gelir vergisi vermiyoruz ki, 
Kibrit alırken vergi veriyoruz, sigara alırken vergi 
veriyoruz, gaz alırken vergi veriyoruz. Vasıtalı ver
gileri hariç tutuyorum. Diğer vergileri de hariç tut
tuğumuz takdirde, işletme vergisi ve saireyi; ama ar
tık Türk işçi hareketinin, hiç bir zaman anarşiye ka
tılmamış, memleketi dinamitleyenlerin yanında ol
mamış, hatta karşısında vaziyet akmış Türk işçisinin, 
Türk - iş bünyesinin arzusudur bu. Artık asgari üc
retler vergi dışı bırakılmalıdır. 

Sayın Başbakanım, seviyesine gelince; bir açıkla
manızda «10 ay evvel asgari ücret tespit edildi.», bu
yurmuşsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, yarım saati ge
çiyor, diğer arkadaşlarımızın görüşmelerine imkân 
vermek üzere lütfen toparlayalım. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

tş Yasasının 33 ncü maddesi, «ıŞartlar gerektiğin
de en geç iki yılda bir»; der. Sayın Başbakanım, ar
tık 10 bin lira ile bir gecekonduda oturulmamakta-
dır. Bir çift giyilecek pabucun fiyatı 6 500 liradır. 
Demek, 10 000 liranın da bir geçerliliği kaknıaımış-
tır. 

Asgari ücret yasa gereği en geç iki yılda bir; de
mek koşullar değişirse, 6 ayda, yılda bir de saptana
bilir. Sayın Çalışma Bakanımı aranızda göremiyo
rum, herhalde bir mazereti olmalı, emir buyurunuz, 
gerçekten bilimsel bir asgari ücret yeni koşullarla 
tespit edilsin. Asgari ücretin nerelere tesir ettiğim bi

liyorum; ama gerçekler bunu gerektirmektedir. As
gari ücret yeniden tespit edilmeli ve mutlaka vergi 
dışı kalmalıdır. 

Biz, Muhterem Cumhuriyet Hükümetimizin her 
konuda emrinde ve hizmetindeyiz. Zaman mefhumu 
gözetmeden hizmetinde olacağız. Onların da bizleri 
anlamasını diler, Sayın Başkanımın müsamahasına 
sığınarak, söz süremi uzatmışsam kendisinden özür 
diler, bütün Danışma Meclisi üyelerini, Hükümet 
üyelerini saygıyla selamlarım. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün

dar. 
Sayın Halil Erdoğan Gürel, buyurun efendim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisiın'in değerli üyeleri, Sayın Başbaka
nım ve 'bakanlarım; 

Şanssızlığım orada ki, bütün konular tek tek dile 
getirildikten sonra, sıram ancak şimdi gelebildi. Tek-' 
rara meydan vermemeye çalışarak, kendimce mühim 
addettiğim hususları 'bir defa daha, 'hem huzurunu
za, hem de Hükümet üyelerimize arz etmek isterim. 

1982 Yılı 'Bütçe çalışmalarına geçmeden önce, 
Türkiyemizin genel ekonomik durumu ve bu durum
da takip edilen politika üzerinde kısaca durmakta 
fayda görüyorum. 

Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu 
ve bu ekonomide aksayan yönleri tespit için, çok ge-
n'iş bir araştırmaya girmeye gerek yoktur. Biraz 
gözlem ve Ibiraz etrafa kulak vermek suretiyle tespit 
mümkün olmaktadır. Etrafta, mırıldanma, sızlanma, 
feryatlar 'bunu bize rahatlıkla veriyor. 

Ticaret ve sanayiyle uğraşanlar, memurlar, dul 
ve yeiiimîer, sabit gelirliler, çiftçiler vesaire gibi, ha
len bir işte çalışmakta olup da, yetiremeyenler var
dır. IBir de, bunların yanında, hiç iş bulamamış, ek
mek parası peşinde koşanlar vardır. 

Sayın Devlet Bakanımız Turgut Özal, «Cumhuri
yet Tarihinin en büyük krizini yaşıyoruz» diyor, 
doğrudur. Yasama ve icra organının vazifesi, (bu kri
zi atlatacak tedbirleri eksiksiz almak ve uygulamak
tır. 

198'2 Yılı 'Bütçesi, İcra Organına ıbu maksatla ha
zırlama imkânını -vermiştir. Sayın İM aliye (Balkanımı
zın konuşmalarının özeti /budur. Bu krizi, pek çofc 
faktör yanyana gelmek suretiyle meydana getirmiş
tir. Bu faktörleri arasında Türkiye'de oluşan ve Tür
kiye dışında oluşanlar diye ayırmak gerekirse, Tür
kiye'de oluşanlar içerisinde Türkiye gerçeği ve Tür-
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kiye dışında oluşan faktörler içinde de petrol krizi 
yatmaktadır. 

Sebep ne olursa olsun, bugüne gelinmiştir. Enflas
yon canavar 'olarak kabul edilmiş, onun öldürülmesi 
veya zararsız İhale getirilmesi hedef alınmıştır. Enf-1 

lasyonun önlenmesi için çare, para ve kredi poitika-
sıni'n bugünkü şekliyle uygulanması esası alınmıştır. 
Sıkı para politikası, yüksek faiz politikası... Bu po
litika genelde tutarlı görünüyor. Sonuçlarına baktığı
mız zaman, enflasyonun % 40'ın altına çekildiği, ih
racatın arttığı, ödemeler dengesi konusunda büyük 
gelişmelerin olduğu inkâr edilemez; fakat daha kü
çük düzeyde, m'ikro düzeyde olmakla beraber, gele
cekte genel olarak makrio düzeye intikali söz konusu 
olan 'bazı sonuçları da getirdiği veya ona zemin ha
zırladığı da bir gerçek. 

Yukarıda arz ettiğim, sanayici, küçük esnaf, sa
bit gelirli denen, emekli dul ve yetimlerin şikâyetini 
kulak arkasına atmamak lazım. 

Her 'ne kadar Devlet Bakanımız Sayın Özal, «Sa
nayicinin şikâyetinden korkmuyorum, onlar çıkış 
yolunu 'bulurlar» diyor. Böylece Türk sanayicisine 
olan itimadını belirtiyor ise de, 'Hükümetimizin bu 
dilekçeye atfı nazar eylemesinde büyük faydalar 
görmekteyim. 

Sanayiciyi bu duruma düşüren kendi kabahati 
değildir. Sayın Özal'ın, dediğine göre bu sıkıntı, 
geçmiş yüksek enflasyon politikalarıdır. 

Sayın üyelerimiz; 
Türkiye'de devlet, her zaman her şeye hâkim ol

muştur. 'Kalkınma planlarını yapan da, uygulayan 
da odur. Bunda sanayiciye, ticaret erbabıma, esnafa, 
memura düşen vazife, devletine itimat etmek, emir
lerine uymaktır; 'bugüne kadar o da öyle yapmıştır. 

Şimdi sormak lazım; önümüzdeki yıllarda genel 
ekonomik politikamız nedir?.. Yatırım tercihlerimiz 
hangileridir?.. 

Beş yıllık planla 'bunu tespit edemiyoruz. Çünkü, 
planı yapan başkası, uygulayan başkasıdır. Eğer, 
planı yapanla uygulayan arasında görüş ayrılıkları 
varsa, bu planın gerçekleşmesi mümkün olamamak
tadır ve rafa kaldırılmaktadır. Hatta, Sayın Özal'ın, 
dediğine göre, «Hükümetler değişir, politika değişir, 
bakan değişir, politika değişir.» Şimdi, Hükümeti
mizde dört bakanımız değişmiştir. Temenni edelim 
ki, şaşkına dönüp, daha önceden yapılan işler için 
kimse cezalandırılmasın. 

Evet, problem buradadır muhterem üyeler. Uzun 
vadeli, bütün milletçe bilinen ve benimsenen plan ve 
politikalara sahip değiliz. Zannediyorum ki, şu an

daki tatbikat da gene öyle cereyan etmektedir. En 
azından yetkililer dışında bunu bilmiyoruz. Çünkü, 
aynı dertten şikâyetçi olan Sayın Özal, kısa vadeli 
operasyonlarla yürütmeyi uygun bulduğunu bir ga
zete röportajında beyan etmektedir. 

Devlet idaresi'ndeki tutarsızilılkliar bıizi bugünlere 
getirmiştir. Bir misal vermek gerekirse, Ankara'nın 
hava kirliliği konulsu. Senelerce 'tartışılımuışltur fuel - oil' 
le mi ısınsın, kömürle mi ısınsın? Kömürle ısınırsa, 
linyit kömürüyle mi ısınsın, yoksa kok körnıürüylle 
mi ısınsın? Bir bakan gelmiştir, lıinıyit kömürüyle ıısıo-
masmıı uygun görmüştür, bir bakan gelmiştir, «Sana
yici kok kömürü sıkıntısı çekiyor, dünyanın hiç bir 
tarafında kok kömürü teshinde kullaınıillmaz» ıdiiye 
kök kömürünü kaldırmıştır. 

Teşvik «tedbirleri içerisinde bakltılğımız zaman da 
aynı <şıeyi görüyoruz, ikame malı yatırım teşviki mi, 
yoksa anamamul yatırımlarına mı öncelik verilecek
tir? Bu da bugün tartışılmaktadır. Bir 'hükümet gelir 
birisine öncelik verir, o gider, diğerine öncelik verir. 
Hatta çık kısa bir zaman içerisinde K'ÎT'lıeriın halka 
satışı düşünüldüğünü bir balkanımız bir gazete habe
rinde lif aide etmişlerdir. KİT'ler halka satılacak mı, 
yoksa devlet kuruluşu -olarak kalacak mı? Şu arada 
münakaşa mevzuudur ve orada çalışanlar da, orayı 
saltım allmaya çalışanlar da tereddüttedirler. 

iMıemlıöketimiade bürokrasi hastalığı vardır, mier-
keziyötçtli düşünce hâkimdir. Bumdan vazgeçmek la
zımdır. 

Bakanlıklararası koordinasyon bugüne kadar ma
alesef kurulamamıştır. Bilhassa, Bakanlar KuruJlunun 
kararıyla verilmiş bulunan teşvik tedbirleri arasında 
istenen belgeler, takip edilen yolar birbirlıerinden çok 
farklıdır ve ilgililer - tüccar, sanayici, vatandaş - bu 
Kararnameye istinaden bir bakanlıkta iş takip ederken 
bir başka bakanlığın mevzuatıyla çatışmakta ve gö
rüş birliğime vanlımasını temin babında bakamhklaır 
arasında koşuşmaktadır. 

Kırtasiye ve formalite azalitılmalı, alt kademelere 
yetki ve sorumluluk verilerek zamanını hızına ayak 
uydurmaya çalîışılimahdır. 

Dış âlıeme açrlıdığımız şu sıralarda bahsettiğim 
gerekJli önlemler alınmalıdır J 

Şimdi, önümüze göDen Bütçeyle Türkiye Cumhu
riyet Tarihimizin en büyük krlM olarak vasıflandır
dığımız ıbu krizden çıkabilecek miyiz?.. Her göçen 
gün artara işsizlik bizi yeni krizlere götürmeyecek mi
dir?.. Banker ve bankere para yatıranların durumu, 
öncelden tedbire gerek kalmayacak kadar küçük gfö-
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ırülürken, sonradan büyük bir yara haline gelmiştir. I 
Şimdi, bir başka yara oluşmaktadır; ev sahibi ve ki
racı münasebetleri. 

Muhterem üyelerimiz; 
Her gün dile getirilen konulardan bir tanesi ide 

budur. Bu da önümüzdeki günlerde veya yıllarda ban
ker ve müşteri arasındaki bugün gördüğümüz müna
sebet kadar feci bir duruma. (gelecektir. Kirasını öde
meyen kiracılar, evine «sahip olamayan ev sahlipüıeri 
gene Hükümetimizin karşısınla gelecekler, bu 'da bü
yük patlamalara vesile olacaktır. 

1981 yıtada ibracatımız artmıştır. Sayın Hükü
metimiz bu artışın devam edeceğini müjdeliyor. Bi
zim de 'temennimiz odur; iancak 1981'de işçi - işveren 
ve memur 12 Eylül'ün rahat ve iyimserliği içinde he
yecanla çeşitli şekilde üretimini arttırmış, ihracat kay-
nakılarını zorlamış ve bu ihracatı getrçekleşitirmlişltir. 
Şimdi, kaynak kurumuştur. Kredi imkânları daralr 
iniştir. Tek ümidi, elinde iç piyasaya satamadığı stok 
miktarlarıdır; dağlar 'gibi yığılan ve milyonları bulan 
stok miktarlarıdır. 

İhracat kredisi teşvik tedbirleri arasındadır; ama 
hu ihracat kredisini kullanmak, zamanında kullan
mak mümkün olamamaktadır. | 

Her geçen gün maliyetler bir kat daha artmakta
dır. Bugünkü enflasyonun sebepleri arasınıda tallahin 
fazüialığı ileri sürülmüş ve talep enflasyonundan bah
sedilmiştir; ama bu tarihten sonra maliyet enflasyo
nu ile karşı karşıya kalacağız. Para - kredi politikası 
kullanılmak suretiyle talep enflasyonumu önleyebili
riz; ama maliyet enflasyonunu fcaşka tedbirlerle ön
lemek gerekmektedir. 

Bütçede personel giderleri ve cari harcamalar üre
tim dışı harcamallardır; kısmen ilgili olan harcamalaır-
dıtr. Eğer maliyet düşürücü faktörler dikkate alınıp, 
bumlaır üzerinıde iyi bir çalışma yapılamazsa daha da 
kötüye gideceği kanısındayım. 

Yatırımı çizelgesinde Bütçemizde, özel sektıöre ve 
ikamu sektörüne de yatırım vazifesi verilmiştir. Ka
muya verilen yatınım % 5'8 küsur ve özel sektöre ve
rilen % 411,9 olarak tespit edilmiştir .Bu hangi kri
terlere istinaden tespit edilmiştir hMemiyorum. Bu 
anda Türk sanayicisinin hu yatırımı gerçekleştirmesi 
için, ibiraz evvel bahsettiğim elindeki imkânlar tama
men alınmış görünmektedir. Yeni kaynaklara Hükü
metimiz imkân vermelidir. 

lözel kesimin ve kamu kesiminin ihracat gelirinin 
artırılması isteniyor. Eğer cidden bu artırma istemi- | 
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yorsa, «Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzu
atı» denen bilmece ve bulmacayı Türkiye ithalatçısı 
ve ihracatçısının anlayacağı ve ihtilaflara meydan 
vermeyecek hale getirmek lazımdır. Bu bir bilmece 
ve bulmacadır, bunun içinden ancak uzmanlar çıka-
ıbillir. 

Görünüş odur ki, tartışması lyaipıflam konu konver-
tibiliteye geçiş çahşmalandıır. Eğer geçilecekse, emi
mizde uzun vadeli bir plan ve program yoktur. En 
azından yetkililer bumu 'bilmekte, biz bilmemekteyiz. 
Hazırlığımızı ona göre yapamıyoruz. Bunun belirtil-
mesiinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada, Türkiye ihracatını ve enflasyondan (kur

tulma çarelerinden birisi olarak görülen bu ihracatı 
gerçekleştirmek için milletlerarası münasebetlere de 
göz atmakta fayda vardır. AlET'den bahsediyorum. 
AET, Türkiye'yi arasına kabul edecek mi, etmıeye-
cek mi?.. Türkiye'de hâlâ daha tartışılan bir konu ol
makla beraber, resmen yavaş yavaş yürüyor; ama 
eğer kabul edecekse, ıbize çeşitli yönlerle müdahaleyi 
de bırakması lazımdır. Bütçe konuşmaları sırasında; 
kendisine şükran borçluyum, Sayın Ticaret Bakanı
mıza bu tereddütümü sormuştum; hem sözlü, hem 
de yazılı olarak açıklamada bulundular. Huzurumuz
da teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşl'arım; 
Bugün Türkiye'nin ihracat gelirleri arasında bir 

yer .tutan tekstil ürünleri, gerek istihdam hacmi yö
nüyle, gerekse yatırım miktarı yönüyle büyük bir yer 
tutmaktadır; aıma gördüğümüz kadarıyla, 'bundan 
1,5 ay kadar önce Ortak Pazar ülkeleri, «Türk pa
muk ipliği ihracatında damping yapıyorsunuz» iddi
asıyla % 16 gibi bir vergi uygulamaya kalkmışlar ve 
bugüne kadar da bu konu halledilememiştir. Bufgün 
Ortak Pazar ülkieierine ıbu ihracatı yapmak mümkün 
olamamaktadır. 

Ortadoğu'ya dönüş yapmaya kalkarsak, Uzakdo
ğu'ya dönüş yapmaya kalkarsak tekstil ürünleri ih
racatı yönünde, zaten, iktisaden gelişmekte olan veya 
geri kalmış ülkelerin istihdam kapasitesi dolayısıyla 
ilk başvurdukları konu tekstil olmialktadır. Bilhassa bi
zim paraüel daireleri arasında, pamulk yetiştirici ülke
ler arasınıda bulunan bütün ülkeler kalkınmayı teks
tilden başlatmışlardır. Ortak Pazar ilişkilerinin en kı
sa zamanda düzenlenmesi için Hükümetimizin oıdak 
ınökltası olarak bellirii konulara eğilmesinde büyük fay
da ve zaruretler görmekteyim. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
(Biraz önce, yukarıda uızun vadeli polıiıtiıkalıarın ne

ler olduğunu bilemediğimi, aııaştııtmaıya kalksam dıatıli 
bulamadığımı siizHere arz «tmıiştiım. 

Türkiye, her yönlü İle kalbuk değiştirmektedir. İk
tisadi yönü ile kabuk değişitıirlmektedir, sosyal yönü 
ile kalbuk değiştirmektedir, kültürel yönü ile kabuk 
değiştirmektedir. Hükıümetlıerin müısitakiar olımayıışı, 
koalisyon hükümetlerinim sık sık değişmesi Ibizi bu 
moktayıa getirm'işıtlir, ama 'bugün takip ettiğimıiz poli
tika ancak bu noktadan itibaren kalbuk değiştirmıeye 
'bizi zorlamıştır. 

Temennim odur ki; Ibu kalbuk değiştirmede (kısa. 
zamanda olmayacaktır, uzun zaman isteyecektir) ya-

iBAŞKAN — Sayın üyeler; 
33 ncü Birleşimimizin 3 ncü oturumunu açıyorum. 
Söz sırası Sayın Nuri Özgöker'de. Buyurunuz Sa

yın Özgöker. 
NURİ ÖZGÖKBR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; Sayın Başıbakan, sayın ba
kanlar; 

1982 Mali Yılı Bütçesinin Ülkemiz ve Milletimiz 
için hayırlı olmasını dilerim. 

Bütçe Tasarısı üzerindeki görüşlerimi sunarken; 
görüşlerimin, Bütçenin strü'ktürü, hacmi veya uygula
ma metodu üzerinde herhangi 'bir etkide bulunmaya
cağının bilindi içindeyim. (Bütçenin rakamları ve bö
lümleri üzerinde konuşmayacağım. Ekonomik politi
kayı ele almayacağım. Sadece durum mukayeseleri 
metodu ile 'basit bir analiz> yaparak değerlendirmelere 
geçeceğim. 

Sunuşumun, uygulamada ve gelecek yıl Bütçesi
nin hazırlanmasında toel'kli 'bazı yararlar sağlayalbüeoe-
ği ümidiyle söz almış bulunuyorum. 

Sunuşum şu 'bölümleri kapsıyor : 
ıBütçenin hazırlanmasına ait teknikler. 

rım fcalımayalım. Yarısı »kalbuk değiştirmiş, yarısı çıp
lak; ekonomik, sosyali ve kültürel bir karışıklığın 
içerisine düşmeyelim. 

IBu temennimi bildirerek, 1982 Bütçe çalışmaları
nın memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Güreli. 

'Sayın üyeler; 
Biraz dinlenımıek üzere, Birleşime ara vermek is

tiyorum .20 dakika sonra taplıanimak üzere Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 16.20 

Bütçenin, Devletin faaliyetlerini yansıtması ve 
Devletin gücü ile ilişkisi. 

Geçmişe ait 'Bütçe ve Devlet faaliyetlerinin mu
kayesesi. 

Bütçenin uygulanması, faaliyetlerin incelenmesi, 
aksaklıkların ortaya konulması; giderilme çareleri. 

Kontrol mekanizması. 
Sorularım ve önerilerim. 
Bütçenin hazırlanması : 
Beş yıllık kalkınma planları içerisinde yıllık prog

ram hazırlanıyor, ıbuna göre 'Bütçe hazırlanıyor. Bu 
Bütçeye «Program Bütçe» diye 'bir ad takılmış. Aca
ba 'bu gerçekten Program Bütçe midir?.. «Program 
Bütçe» nedir?.. Çok 'basit !bir açıklama yapıyorum; 
«Program Bütçe» bir performans Bütçedir; yapılacak 
olan işler belirlenir, iş faktörleri ortaya konur; ki 
'bunlar, makine, malzeme ve insanigücüdür. Bunlar 
arasında en önemli faktör insandır. Çünkü hepsine 
kumanda eden de insandır. 

Böyle bir 'Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden 
performans analizleridir; işin belirlenmesi, ölçülmesi, 

*>m« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50ı 

BAŞKAN : Başkanvekü M. Vefik KlTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 
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•basitleştirilmesi, değerlendirilmesi ve insan 'faktörünün 
rolü ve insangücünden beklenilen niteliklerin saptan
masıdır. 

Bu teknikler üzerinde durmayacağım; ama sadece 
şunu 'belirtmeliyim: Bugün önümüzdeki Bütçenin adı, 
«Program Bütçe» olmasına rağmen, «Program Büt
çe» değildir, bu sisteme geçilmesi uzun ve sistemli 
çalışmaları gerektirir. 

Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bugün, bu 
sistem içerisinde insan faktörünün ülkemizde hiç dik
kate alınmadığı bir gerçektir. Teknikte «Beygir Gü
cü» terimini kullanıyor, motor gücünü «Beygir Gü
cü» cinsinden ifade ediyoruz «Beygir Gücü» arttıkça 
motorun değeri artıyor. İnsan faktöründe bunun ye
rini 'beyin gücü alıyor. Beyin gücünün değeri ve 
ölçüsü nedir?.. Bizdeki uygulamaya bakalım: Kömür, 
kum ve benzeri maddeler tanlarla ve özel kantarlarla 
tartdır; diğer maddeler ise kilo ile terazilerde tartılır. 
Bir kısım yiyecek maddelerinde grama kadar iniyo
ruz. Kıymetli metallerde hassas ölçü aletleri kullanıl
makta ve miligramlardan söz ediyoruz. Ayrıca, mo
tor, makine alet ve cihazlar yaptıkları işlere göre 
değer kazanırlar. 

İnsanımıza gelince; bunlara bir personel skalası 
'hazırlıyoruz, en niteliksiz insandan, en yüksek nitelik
te insana 'kadar bir sırada 5 - 10 basamak içinde ele 
alıyoruz. 

'Bugün en düşük ücret 10 bin, en yüksek ücret ise 
30 bin lira civarındadır. Aradaki fark 201 bin liradan 
ibarettir. Bildiğime göre, bu kadar dar bir fark sosya
list ülkelerde bile yoktur. Bir vasıfsız müstahdem ile 
bir beyin cerrahı; bir anda yüzbinlercesini bulabile
ceğiniz temizlik müstahdemleri ile sadece bir tanesini 
Türkiye çapında zor bulabileceğimiz bir kalp cerrahı 
aynı ölçü aleti ile mukayese edilemezler. 

Bugün gelişmekte olan ülke halinde bulunmamı
zın nedenini, ins?,ngücüne ve insan beynine vermedi
ğimiz değerde aramamız gerekir. Bir bakanlığın ve
sayeti altındaki bir personel rejimi Türkiye'yi 1970'-
den, 1980 yılına getirmiştir. Türkiye'de gerekli işleri 
başaracak nitelikte yeterli beyin gücü vardır. Bunla
rın örnekleri yurt dışında, dünya çapındaki üniver
sitelerdeki profesörlerimiz, en ileri ülkelerle rekabete 
girişerek petrol zengini ülkelerde ihale kazanan ve 
iş yapan müteahhit, teknik eleman ve işçilerimiz, Gü
ney Amerika'da ve Orta Doğu'da petrol bölgelerin
de çalışan petrol araştırma, sondaj ve rafineri alanla
rında çalışan mühendislerimiz, en gelişmiş ülkelerde, 
hastanelerde ve özel olarak çalışan hekimlerimiz ve ya

bancı ülkelerde ticaret ve sanayi alanlarında başarılı 
işler yürüten iş adamlarımız... İşte esas problem, bu 
beyinleri değerlendirebilmek ve onlardan yararlan
maktır. 

En gelişm'iş elektronik beyinlere kumanda eden 
gücün de insan beyni olduğunu gözönünde bulundur
malıyız. Ülkemizde insanın değerlendirimesinin ge
rekliliği artık kaçınılmaz bir zarurettir. Bu iş, sade
ce acele çıkarılacak bir Personel Kanunu değişikliği 
ile çözülecek bir problem değildir. Bu, Türkiye'nin 
temel sorunudur. Bir personel dairesi kurup, perso
nel yönetimini başka bir bakanlığa bırakmakla dü
zeltilecek bir şey de olamaz. Bugün, nasıl bir Ana
yasa hazırlamak için bir Meclis ve bir de Anayasa 
Komisyonu kurmuş isek, Anayasada yer alacak bir 
personel rejimini hazırlayabilmek 'için, Anayasa Ko
misyonuna paralel çalışacak şekilde en yüksek yöne
ticilere bağlı bir geçici karma personel komisyonu
nun kurulmasını, uygulamadan gelenlerle, teorisyen-
leri bir araya getirerek dünyadaki uygulamalar ve 
örnekler de dikkate alınarak, politikacıların hiç bir 
şekilde etkileyemeyecek ve bozamayacakları bir re
jim hazırlanmasını ve bunun Anayasada yer alma
sını öneriyorum. 

Personel rejimi, 10 basamak çıkmak, 10 adım ya
na atmak, yan ödeme ile bir yana çekmek, bir gös
tergeyle de yukarıya çekmekle çözümlenemeyecek 
kadar çok komplike bir mekanizmadır. 

Bu ülkenin kalkınmasının temelini personel teş
kil etmektedir. Bu insanlımızı değerlendirmeyi artık 
bilelim. Bütçenin hazırlanmasında, iş bütçesine ge
çiş, gerçek Program Bütçe veya Performans Bütçe, 
çok önemli ve hayati bir konudur; fakat bu, uzun 
ve çok sistemli çalışmaları gerektiren bir hedeftir. 
Bu tarzda çalışmalar da devamlı çalışacak bir kar
ma komisyonla ele alınabilir. 

Bugün için en basit dileğim şudur : Bütçe hazır
lanırken, daha Ağustos ayı içerisinde Maliye Bakan
lığı «Bu yıl personel maaşlarına •,% 25 zam yapıla
caktır, katsayı bu olacaktır.»ı diye ilan ediyor. Bu
nu, sanki net bir zam gibi düşünen esnaf, derhal ey
lül ayından itibaren yükseltmelere geçiyor ve Mali 
Yılbaşı gelmeden maaşlardaki muhtemel artışlar ber
taraf ediliyor ve bir evvelki yıla göre daha da kötü 
bir duruma getiriliyor. Sayın ilgililerin bu uygula
madan vazgeçmelerini, Bütçeyi eski katsayı üzerin
den hazırlamakta olduklarını söyleyerek, katsayı ve 
artışların ancak Bütçe Mecliste bağlanırken saptana
bileceğini belirtmelerini öneriyorum. 
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Bütçenin Devlet gücü ile ilişkisi; Devletin faali
yetlerini yansıtması ; 

İkinci Dünya Harbi öncesi Türkiye'ye bir baka
lım Dünya ekonomik krizi atlatıldıktan sonra Tür
kiye'de, daha 1934'lerden itibaren denk bütçeler, Dü-
yun-u Umumiye ödemeleri dahil, Milli Bütçeden 
sağlanan imkânlar; kendi paramızla ticaret gemileri 
yaptırıyoruz, harp gemisi sipariş ediyoruz, silah, araç 
'ithal ediyoruz; ağır sanayi kurmaya başlıyoruz, uçak 
fabrikaları kurmaya, uçak yapmaya yöneliyoruz. Bu 
devrede ne Amerikan, ne Alman yardımı, ne IMF, 
IFC, OECD, Ortak Pazar, Dünya Bankası yardım
ları; hiç birisi yok. Altyapımız çok geri, Üniversite
lerimiz yeni kuruluyor, yeni bor nesil yetişiyor. 

Bu bütçelerin devletin görüntüsündeki etkisini dü
şünelim. İngiltere Kralı Tünk'iye'ye geliyor; İkinci 
Dünya Harbinde dünyanın en büyük güçleri Türki
ye'yi kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. İkinci 
Dünya Harbinin muzaffer yöneticilerinden Churcill, 
Adana'ya Devlet Başkanımızın ayağına geliyor, si
lah, malzeme vaat ediyor, işbirliği rica ediyor. 

İkinci Dünya Harbinde Türk Hazinesinde altın
lar vardır. Daha harp içerisinde 1 Türk lirası 3 İs
viçre Frangı ve 1,3 Amerikan Dolarıdır. Harp biter, 
demokrasiye geçtiğimizi farz ederiz, 1-2 devalüas
yondan sonra 1970'M yıllara giriyoruz. 

Kıbrıs harekâtı esnasındak'i milli birlik ve daya
nışmamızın dışındaki manzara 1980 senesine kadar 
şöyledir : 

Hükümet Başkanı veya yetlkil'ileri borç alma, faiz 
erteleme için Avrupa seyahatınia çıkar, nüfusu An
kara'nın bir ilçesi kadar bile olmayan bir ülkeden, 
Lüksemîburg'dan 1 - 2 milyon dolar, nüfusu İstan
bul'un nüfusundan biraz fazla olan Norveç'ten 
5-10 milyon dolar borç lalmaya kalkar. 

Bugün 1 İsviçre Frangı 73 Türk Lirasıdır. Unut
mayalım, 1 Türk Lirası 3 İsviçre Frangı iken, bugün 
73 Türk Lirasıdır 1 İsviçre Frangı. Bu, 223 kata te
kabül eder. Türk parasını, Türkiye'yi 1980'lere geti
renler 223 defa küçültmüşlerdir. Düyun-u Umumi -
yeyi ödeyen Devlet, bugün 14 milyar dolara yakın 
borç altındadır. Bunu torunlarımız nasıl ödeyecek
ler; bilmiyorum. 

İşte Atatürk'ün kurduğu ve geliştirdiği Cumhuri
yet, politikacılar tarafından bu hale getirilmiştir. 
Devlet, kopma noktasındayken İkinci Cumhuriyet 
olarak yeniden kurulma ve yaşama noktasına gelmiş
tir. İşte, 2 Bütçe, 2 Devlet yönetimi. 

Bugün olağanüstü bir durum yaşadığımıza göre, 
bunun gereklerini hep birlikte yerine getirelim. 

Bütçenin uygulanması, faaliyetlerinin incelenmesi 
ve değerlendirilmesi : 

Sadece birkaç temel konuya değineceğim. Bakan
lıkların ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ihaleler; 

Bugün bir bakanlığa bağlı bir kuruluşun ihraç 
etmek istediği bir malı, diğer bir bakanlık kuruluşu
nun ithal etmek istediğini görmek mümkündür. Bir 
bakanlığın bir kuruluşu, aynı bakanlığın başka bir 
kuruluşunun ürettiği malı iç ve hatta dış piyasadan 
almaya kalkmaktadır; hatta bir kuruluş kendi depo
sunda mevcut olan bir malı tekrar almaya kalkışmak
tadır; çünkü envanterine hâkim değildir, stok kont
rolü işlememektedir. 

Mali yıl başlar başlamaz, evvelden yapılacak ha
zırlıklarla derhal işe koyulmak gerekirken, ihalelere 
ancak '5 - 6 ay sonra başlanabiliyor. Yıl sonu geldi
ğinde de işlerin birçoğu yarım kalıyor. Devlet kont
rolünü hissetmek pek mümkün olmuyor. Birkaç cı
lız, zavallı belediye zabıta memuruna pazar denetle
mesi havale edilemez. 

Atatürk'ün kurduğu Orman Çiftliği, bütün geliş
me imkânlarına sahip olmasına rağmen, yerinde sa
yarken; bakıyorsunuz bir Pınar Süt, çıkıyor, süt, pey
nir ve yoğurduyla Ankara ve İstanbul'u beslemeye 
çalışıyor. Bu, Devlet çiftliklerini kendi çiftliğiymiş 
gibi kullanmaya kalkanların marifetidir. 

Kızılay'da dev yapılar 1 - 2 yıl içerisinde yükse
liyor. Ulus'ta Atatürk'ün heykeli karşısında bir utanç 
heykeli yükseliyor, 10 yıldan beri bitirilemeyen bir 
yapı. Kimdir bunların sorumlusu?.. Sadece yetersiz 
kontrol. 

Bütün üretici kuruluşlarda verimin artırılması için 
en önemli faktör, kontrol mekanizmasının işlemesi
dir. 

Giderilme çareleri : 
İhaleler, iBaşbakanlıkça kurulacak bir İBaıkanlıklar-

arası Komisyonda ele alınarak, standartlar saptanma
lı, gerekli zaman yerilerek radyo ve televizyonda açık 
olarak bütün iş adamlarına aynı şartlar altında du-
yurulmalıdır. 

Projelerin durumu yakından izlenmeli, kontrol 
edilmeli, yatırımlardaki ihmale tam zamanında mü
dahale edilmelidir. 

Sorularım : 
1. İthalatımızın 9 milyar dolara ulaştığı bildirili

yor. Bu meblağ, 1 trilyon 100 milyar Türk Lirası ci
varında. İthal mallarımızdan alınan gümrük resim 
vergilerinin miktarı ne kadardır?.. Bazı malların sıfır 
gümrükle ithal edildiğini farz edelim, örneğin; Milli 
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Savunma ihtiyaçları, gübre vesaire. Diğer mallar için 
;% lOO'e varan toplam vergiler gözönünde tutulursa, 
600 milyarın üzerinde bir meblağın ortaya çıkması 
lazım. 'Bütçenin üçte biri olan bu meblağ nerededir?.. 

2. Gazetelerde zaman zaman mali polis veya 
diğer kontrol elemanlarının 300 - 400 milyon; hatta 
daha fazla kaçak eşya yakaladıkları açıklanıyor. Aca
ba bu paralar nerededir?.. !Bu mallar nerededir?.. 

3. Danışma 'Meclisinde göreve başlarken bizden. 
beyanname istendi; çocuklarımızın ikulaklarındaki kü
peye, kollarındaki bileziğe kadar bildirdik. Bizim bu
radaki görevimiz çok sınırlı; 1 veya 2 yıl. Hiçbir dev
let kuruluşuyla ilişkimiz yok, ihalelere giremiyoruz, 
Devlete karşı iş yapmıyoruz. 'Buna karşılık acaba 
Devlet namına teftiş ve kontrolda bulunanlardan, ge
rek görevleri devamınca zaman zaman ve gerekse 
kurumlarından istifa veya emeklilik dolayısıyla ayrı
lırken bu beyannameler dikkate alınıyor mu?.. 

4. Ankara ve İstanbul'da Devlet dairesi olarak 
kullanılan konut tipi binaların sayısı nedir?.. Burada 
oturanlar toplu konutlara taşınarak şehirlerin konut 
sorunlarına çare düşünülemez mi?.. 

5. Atom Enerjisi Komisyonunun kurulmasından 
bugüne kadar kaç Genel Sekreter işbaşına gelmiştir?.. 
Ne yapmışlardır?.. Bir şey yapmamışiarsa, yapama-
mışlarsa sebebi nedir?.. 

Daha etrafımızda nükleer santrallarm kurulması 
planlanmamışken, Türkiye, birçok gence Birleşik 
Amerika'da nükleer mühendislik tahsili yaptırmıştır. 
Bunlar 1960'lı yılların başında yurda dönmüşlerdir. 
Aradan 20 yıl geçmiştir, etrafımızdaki bütün ülke
lerde tamamlanmak üzere olan santrallar vardır ve
yahut bir kısmı tamamlanmıştır. Türkiye bu alanda 
yalnız bir ülke durumuna düşürülmüştür, Devletin 
itibarını da düşünerek sorumluların ortaya çıkarıl
ması. 

Önerilerim : 
1. Başbakanlığa bağlı merkezi bir kontrol siste

mi kurularak, bütün derme çatma kontrollük mües
seselerinin kaldırılması, yıldırım ekipler halinde çalı
şılması, kompütörlerden yararlanılması. 

2. Devlet Personel Komisyonunun kurulması ve 
teklifinin Anayasaya geçecek şekilde hazırlanması., 

3. Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları 

33 14 . 1 . 1982 O : 3 

I ve döviz kazançları, 12 Eylül'e kadar silah ve eroin 
kaçakçılarına gitmiş ve ülkenin parçalanmasına yol 

I açacak eylemlere kaydırılmıştır. Türkiye"nin bir nu
maralı sorunu enerjidir. Bu vatandaşlarımızdan 1982 
Mali Yılı başında pasaportlarının yenilenmesi için 
bir defaya mahsus olmak üzere aile reislerinden 
1 000'er Mark toplanması, ele geçecek 1 milyar 
Markın; ki 60 milyar Türk Lirasına tekabül eder, 
Bütçeden ve diğer yollardan sağlanacak kaynaklarla, 
100 milyar Türk Liralık bir potansiyelle derhal faali-

I yete geçilerek, Türkiye'de varolduğu ümit edilen pet
rolün bir an önce ortaya çıkarılması; Devleti ve mil
leti selamete çıkarmak. 

I 4< 'Nükleer enerji üretecek santraların derhal 
I dnşa'asına başlanması. 
I 5. Bütün, faaHüyetleride önceliğin mili eğilt&n 

ve sağlığa verlmıeısIL 
I Sözterümi burada tamamlar, Bütçemfakı M'üMı-
I ıriize hayırlı olmasını tekrar diler, bu Bütçeyi hazır--
I layanlara teşekkürlerimi sunaır, uygulayacak olanla-
I ra başarılar dlilferüm., 
I Saygılarımla* (Alkışlar) 
I İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göker. 
I ISayın üyeler, sabahtan beri 17 sayın üye görüş-
I mek üzere söz almış; fakat ancak 12 üye konuşmuş

tur, bir üyemiz rahatsız olduğu için konuşmasını ya-
I pamamıştır, 4 üyemiz de söz isteklerinıi geri almışlar

dır. 
I |Bu itibarla şu andan itibaren görüşme isteği olan 
I sayın üyemiz yoktur. Sayın 'Maliye Bakanımız şu 
I ana kadar görüşen sayın üyelerin 1982 Mali Yılı 
I Bütçesi üzerindeki temenriilerine, tenkitlerine yarın 
I cevap verebileceklerdir.; Bu itibarla 'ben sizler adına, 
I Sayın Genel Kurul adına sabahtan beri Bütçe görüş-
I melerimizi takip eden Sayın Başbalkana ve Bakanlar 
I Kurulunun değerli üyelerine sizler adına teşekkürle-
I rimi arz ederim. 
I RECAÎ DÎNÇER — Efendim, ben konuşmamı 
I geri almadım, müsaade ederseniz konuşacağım. 
I BAŞKAN — Hayır, bugün görüşmelerini geri 
I alanı, söz isteklerini geri alan arkadaşlar yarın için 
I isöz alabileceklerdir; bunu da ilave edeyim. 
I Bu itibarla, görüşeceğimiz bir konu olmadığı için, 
I yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapa-
I tıyorum. 
I Kapanma tsalalti : 17.10 
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l'w — »BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1982 Maüliı Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu., (1/74) (S. Sayısı: 4) 
(Dağıtma tarihi: 11 . 1 . 1982) 
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Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu . , 

Esas No. : 1/74 
Karar No. : 2 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

I. GENEL : 

1982 Mali Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Milli Bütçe Tahmin Raporu ile birlikte 30 Kasım 19S 
Meclisi Başkanlığınca 2 Aralık 1981 günü komisyonumuza gönderilmiştir. 

3 Aralık - 13 Arahk 1981 tarihleri arasında Korniş yönümüzün yaptığı ön hazırhk çalışmalarından sonra 14 Ara 
çalışmalarına başlamış, aralıksız alarak bu çalışmalar 6 Ocak 1982 günü ^nuçlandınllmış bulunmaktadır. 

(Bütçe - 'Plan Komisyonu hükümetinizin bütçe teklMarind Yüce Meclise sunulacak bale getirebilmek için 40 gün 
lışmalar ve tartışmalar yapmıştı/r, 

Günde ortalama 12 saat çalışanı komisyonumuzun değerli üyeleri Bütçe Kanunu Tasansının tümü üzerinde e 
nu ve Danışma Meclisi İçtüzüğü jle kendilerine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını gözeterek Devlet Bü'tçes 
belirtmişlerdir. 

Tasarının program ve maddeleri üzerinde söz alan komisyon üyeleri üllke ekonomkinin mevcut durumu ve gel 
açıklamış bulunmaktadırlar. ıBu hızlı ve yoğun çalışmalar sıra'sında Maliye (Bakanlığından gördüğümüz destek ve 
manlarına ve değerli hizmetler veren Bütçe Müdürlüğü elemanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

1982 Mali Yılı Konsolide iBütçe Kanunu Tasarısı ve Milli iBütçe Tahmin Raporuna ilişkin kısa açıklamalarda 
ekonomik durum, 68 genel ve katma bütçeli idareye ait ayrıntılı bilgiler, gelir bütçesinin ayrıntıları ive varılan son 

Yüce Meclise sunduğumuz 1982 Mali Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı Komisyonumuzun 1982 yılı içi 
maktadır. Bununla birlikfte komisyon çalışmaları sırasında, hükümetimizin kurduğu dengelerin korunmasına özen 'g 
gider dengesi öngörülen bütçe gelMerinlin sağlanabil meşine ve bu da 1982 yılı içinde vergi yönetim ve denetimind 
tekbirlerin sonuçları gecikebileceği için görüşmeler sırasında ödeneklerde ve gelir tahminlerinde bazı kesintiler de 
naklardan karşılanmasını sağlamakı üzere gelir tahminleri ulaşılabilir düzeyde tutulmuştur. 

1981 yılı içinde uygulanan ekonomik polikikalarla maliye politikasının bir devamı olarak 1982 yılında da sağh 
minin onarılmasını, yatırımlara hız kazandırılmasını ve enflasyon hızının azaltılmasını sağlayacak önlemlerin hük 
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1982 Mali Yıh Konsolide devlet bütçesi komisyonumuza 1 815.0 milyar lira olarak sunulmuştur. Bu miktarm 1 791 
296J8 nrtilyar liralık boîüımınü de katma bütçeler ödenekleri ohıştuıimaMa, katma bütçelere genel bütçeden 272.8 mily 
rülmekte idi. _ 

Hükümet teklifinin 445.0 milyar lirası personel giderleri, 352.0 milyar lirası diğer cari giderler 418.3 milyar lirası y 
giderlerini (kapsamakta idi, 

Momisyomımıızidaki değişlkiklerden sonra gelen bütçe öoenıekieri 1 772 1İ18 009 000 TL. sı, katma bütçeler ödene 
rnıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonuna Teklif 'Edilen 

1982 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 

(Milyar TL.) 

Personel 445 000 000 000 
D. Cari 352 000 000 000 
Yattıran 395 020 550 000 
Kamulaştırma 23 268 000 000 
Sermaye Teşkili ve Transfer 599 Tll'l 450 000 

Konsolide 1 815 000 000 000 

1982 MaÜ Yıh Gelir Bütçesi ise komisyonumuza 1 726 040 143 000 TL. sı olarak sunulmuş ve komisyonumuzca yapı 
TL. sı olarak bağlanmıştır. 

Komisyonumuzda kabul »gören 1982 Mali Yılı Gelir J&itçesi ise şöyledir : 
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Bütçe - Plan Komisyonunca Kabul Edilen 

1982 (Mali YAı Gelir Bütçesi 

Genel Bütçe Gel. 1 70* 118 009 000 
Vergi Gel. 1 440 577 009 000 
Vergi Dışı Normal Gel. 146 500 000 000 
Özel Gel. ve Fonflar 120 041 000 000 

İç İstikraz Gel, 65 000i 000 000 
Katma Bütçe Gel. 24 1111 09» 000 

Konsolide Bütçe Toplamı: 1 796 229 107 000 

İL 1981 MALİ YILINDA EKONOMİK GÖSTERGELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 

1. M Ü Gelir ve Üretim : 

Devlet istatistik Enstitüsünün 9 aylık verüere dayanarak hazırladığı Miii Gelir tahminlerine göre 198)1 yılında GSMH 
gerçekleşmesi beMenmeklteidir. Buna göre 1980 yılında sabit fiyatlarla {1968 == 100) 206.061,2 milyon lira olan GSMH'n 
şacağı tahmin edilmektedir. 

Cari fiyatlarla ise 1980 yılında 4 432 659,1 milyon lira olan GSMH'nBi 1981 ytlında % 48,3lük btir artışla 6 576 
Başlıca, sektörler İtibariyle son üç yılın milli gelir rakamları ve gelişmeleri aşağıdaki gibidir: 



— <» — 

Başlıca Sektörler ve Gelişme Hızları 
(1968 YA Faktör Fiyattan 9e) 

(Milyon TL.) 

KâyruA xDİEKasım 1981 tahmini 
(*) Geçici. 
(1) 1981'tahmini.,.. 

Sektörler 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
GSYİH 
GSMH 

Milli Gelir Rakamları 
1979 <*) 1980 (*) 1981 (1) 

Gelişme Hızlan 
1979 (*) 1980 (*) 1 

44.518,0 45.268,2 
43.428,7 41.038,2 

101.562,5 101.317,9 
189.509,2 187.624,3 
208.343,1 206.061,2 

45.466,1 
•44.000,3 -
105.557,8 
195.024,2 -
215.101,1 -

2,8 
- 5,6 — 

0,2 — 
- 0,6 ^ 
- 0,4 -

1,7 
5,5 
0,2 
M* 
1,1 

2. Yatırımlar : 

Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından yapılan tahminlere göre 1981 yılında cari fiyatlarla 735 milyar TL.'sı kamu, 5 
lam 1.280 milyar TL.'lik sabit sermaye yatırımının gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu miktarın içinde kamu kesiminin 
maktadır. 

, Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1981 fiyatlarıyla 1980'e göre % 3,5'lik bir artış görülmektedir. Kamu kesimin 
beklenmektedir. 

Başlangıç bütçesi esas alınarak yapılan incelemede, toplam kamu yatırımları içinde genel ve katma bütçe yatırımla 
mayeler 12.182 milyon TL.'sı ile % 1,8; KİT 317.341 milyon TL.'sı ile % 46,8; yerel yönetimler ise 25.197 milyon 

3. Dış Ekonomik İlişkiler : (Kaynak TC Merkez Bankası) 

a) Döviz Girişleri ; 
aa) İhracat; : 

1979 yılında 2.201,2 milyon dolardan ibaret olan ihracat 1980'de % 28,7lik bir artışla 2.910,1 milyon dolar o 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 64,4 oranında artarak 3.495,4 rrüfyon dolara yükselmiştir. Bu durumda 1981 
on ayda ulaşılmıştır^ 
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ab) İşçi Dövizleri : 
îstikrarlı bir artış temposu göstererek 1981 yılının on aylik gerçekleşmeleri 2:120,6 ise 244,0 milyon dolara erişmiştir 

lirleri 205,8 milyon dolara ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 139,5 milyon dolardır. Artış oranı % 29 
ac) Dış Kredi Kullanımı : 
1979 da saglatnaa pKogram krediöi 677.0 miüyön dolar İken, 1980 döMdrriirJde 1 811.0 ıriiyon dolardır. 1981 yılınm 'ilk 

1980 yılının ayım dönemine oraırik 1% 43.3llüİk bir azal ma gö̂ tea'rnftsflıir. 
b) Döviz ÇiışJan : 

ba) İthalat : 
1981 yılının (ilk on ayında yapılaın İtfaalalt geçenyılın aynı dönemine ığöre % 14.4 oranında artarak 7 148.3 'milyon dola 

İthalatın Anamal Gruplarına Göre [% Dağılımı-

Ya/tırıim maddeleri 
Tükeim (maddeleri 
HaırnmıaJddfelter 

Toplam 100.0 100.0 

bb) Borç Ödemeleri : 
1980 yıftiirtda falMerı iffle Ibinlikltıe 1 244 milyon dolar borç ödenmiştir. 1981 yılının ilk altı aylık dönemindeki! ödeime 472 

minde ise 358 milyon dolarlık ödeme yapılmıştır. 1981 yılında 1980 yflına oramla % 31.8lik bir ödeme artışı gözlenmekt 
4. Paıa .-. Kredi Alandaımdaki Göstergeler: (Kaynak TC Meriöez Bankası) 
a) Emisyon; 
Ydlik ıgerçdkleşmdtere yöre emıisyonda 1978'de % 45.9; 1979'da % 60.9 ve ^O'ide % 52.3 orartl&nnda aırttışlar olm 

ayındaki artış % 32.3 oranındadır. 
b) Para Arzı : 
1981 yilı on aylık para 'arzı gerçeödeşmeiterriöde görülen |% 17'lik artış önceki yıibn aynı dönemlerindeki geriişkmaenira 
c) Merkez Bankaca Kredneri : 
1979 ve 1980 yülarftfflda >% 58 ve % 71.4 oranlarında geriişteyen Merkez Bankası (kredSileıdrtin aıttış hm 1981 yâmda 

de Merkez Bankası (kredilerimde gözlenen % 25.4 oranındaki aıılttş önoekS 'ikü yflın ayım dön/ömfl^nldeki aıttış oranLarının 
ları 1979Vfa % 48.4 ve 1980'de % 58.5 ıdir. 

1979 

31.5 
1.9 

66.4 

1980 

20.6 
2.2 

77.2 
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d) Mevduat ye Banka Kredileri: 

Banfcaliardalki (toplam ımevduajt 1980 yılı sonunda 745.5 milyar liraya ulaşmıştır. Bu mevduatın 84.1 mal yar lirası 
lirası tasarruf, 40.0 müyaır lirası diğer mevduattır. Yine bu mevduatın 164J6 milyar lirası vadeli, 54.7 milyar lirası va 
milyar lirası da mevduat sertifikasıdır. 1981 yılının 10 aylık mevduat toplamı 1 161.5 milyar, banka kredileri top 

e) Fiyat Hareketleri: 
1981 yıîı ekonomimizin önemdi soirtmftarındaın biri olan fiyat artışlarıyla mücadele yılı olmuştur, 19811 yılı mn 11 a 

Endeksindeki kümülaMiif aartış <% 23.6 olarak belirlenmiştir. 1980 yılının aym döneminde bu oranın % 88.8 olduğu 
politikalarının başarılı olduğu söyfenıefotillir. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi ile Ankara ve îstaribuî illerindeki geçinme endeksleri son dört yıl için 1963 yû 

1978 
1979 
1980 
19811 

(D 
( i ) 
<ü> 
(2) 

<12 ayhk iorit) 
1(12 ayfbfc o r t ) 
<12 aykk oflL) 
(11 aıyfhk ort.) 

(1963 — 100) 
Toptan eşya fiyat

ları genel endeksleri 

750.8 
1 230.7 
2 550.6 
3 459.1 

Ankara geçio^ 
me en/deksi 

724.8 
1 174.2 
2 365.1 
3 153.9 

İstanbul geçin 
me endeksi 

876.3 
1 433.1 
2 784.1 

Kaynak : 1) 1981 Yıllık Ekonomik Rapor 

2) Ticaret Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak Maliye Tetkik Kurulu 

5. İstihdam : 
1981 yıüı geçici program tahmininde; toplam sivil işgücü arzının 17 621 000, toplam sivil işgücü talebinin ise 1 

mektedir. Bu duruma göre tarım dışı işgücü fazlası 2 275 000 kişi olmaktadır. Bu rakama tarımda en faal mevsim 
ile toplam işgücü fazlası 2 975 000 kişiye yükselmektedir. 1980ı yılında 2 651 000 kişi olan toplam işgücü £azlasmm 
bu oran 1981 yılında ;% 16,88'e çıkmıştır. 1982 yılı program tahmini ise % 18,17 dir, 
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Son üç yıl için istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki gibidir : 

(15 + yaş erkek, kadın, bin kişi) 

İşgücü Arzı - Talebi ve İşgücü Fazlası 

Sivil işgücü arzı 
Sivil işgücü talebi 
Tarım dışı işgücü fazlası 
Tarımda en faal mevsim işgücü fazlası 
Toplam işgücü fazlası 
İşgücü fazlası oranı (%) 

Kaynak : Yıllık Ekonomik Rapor. 

III. 1982 MALÎ YELİ BÜTÇE KANUNU TASARISI VE ÖZELLİKLERİ. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile önerilen ödentk büyüklükleri, içinde bulunulan sosyal ve ekonomik so 
nın bu sorunların çözümüne yönelik mali politikaları içerme ete okluğu söylenebilir. 

1982 mali yılı bütçe tasarısı, kalkınma ve enflasyonla mücadele hedefleri arasında dengeli bir uyumu sağlayacak 
lanmıştır. Bu nedenle daha büyük bir iç kaynağın devreye sokularak bunun sanayileşme ve büyüme amacına yöneltilm 
mimizin ivedi çözüm bekleyen enerji ve alt yapı sorunları başta olmak üzere tüm sorunlarına çözümler getirmeye yö 

Hükümetçe bu temel 'ilkeler çerçevesinde hazırlanan 1982 mali yılı konsolide devlet bütçesi 1 815.0 milyar lira olara 

198Q 

17 182 
15 231 
1 951 
700 

2 651 
15 43 

1981 

17 621 
15 346 
2 275 
700 

2 975 
16 88 

1982 Progra 
hedefi 

18 081 
15 462 
2 620 
665 

3 284 
18 17 
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1. Gider Bütçesi : 

a) Genel : Hükümet tarafından sunulan 1982 Konsolide Devlet Bütçesi ödenek önerileri, ekonomik ayrımında 
gibidir : 

1981 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri ile 1982 Mali Yılı Ödenekleri Önerisi 
{Ekonomik Ayrımına Göre) 

I. Cari hizmet ödenekleri 
a) Personel ödenekleri 
b) Diğer cari ödenekleri 

II. Yatırım ödenekleri 
III. Sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 

Konsolide 

(Milyar TL.) 

1981 % Pay 

699.1 44.8 
403.1 25.8 
296.0 19.0 
323.6 20.8 
536.0 34.4 

1 558.7 100.0 

1982 |% 

797.0 
445.0 
395.0 
418.3 
599.7 

1 815.0 

TaMonun incelenmesinden 1982 yılı önerisinin % 44'ünü cari, % 23'ünü yatırım, % 33'ünü de sermaye teşkili 
1982 yılı Hükümet önerisinin 1981 yılı bütçesinin yıl içi değişikliklerini içeren 30.11.1981 günlü durumu ile ka 

miştir. 
1981 Mali Yılında Uygulanan Bütçe Ke 1982 MaB Yılı Bütçe Önerisinin Karş 

(MUyar TL.) 

II. 

Cari hizmet ödenekleri 
a) Personel ödenekleri 
b) Diğer cari ödenekleri 

Yatırım ödenekleri 
III. Sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 

Konsolide 

30.11 .1981 

813.4 
468.2 
345.2 
378.1 
586.3 

1 777.8 

!% 

45.7 
26.3 
19.4 
21.3 
33.0 

100,0 

1982 Öneri 

797.0 
445.0 
395.0 
418.3 
599.7 

1 815.0 
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Görüldüğü gibi 1981 yılı uygulaması, 1981 yılı başlangıç ödeneklerinin belirlendiği disipline bağlı kalınarak başk 
pısında büyük değişiklikler meydana getirilmeden yürütülmüştür. 

Öte yandan Kamu Hesapları Bülteninin geçici rakamlarına göre 1981 mali yılının 8 ayhk uygulama sonuçları da 
nusu bültene göre 1981 mali yılının ilk 8 ayında genel katma ayrımında konsolide bütçe harcamaları şu şekilde olm 

1981 Yılı Harcamaları 
(Milyar TL.) 

31 Ekim 1981 Durumu 

Genel 
Katma 
Toplam 
— H. Y. 
Konsolide 

Konsolide bütçe harcamalarının 1981 mali yılı sonunda - mahsup dönemi hariç -- 1 630.0 milyar lirayı geçmeyec 
yılı bütçe önerisi 1981 yılı harcama talhminine göre ;% 11,3'lük bir büyümeyi ifade etmektedir. Ancak 1982 yılının 1 
1981 harcamaları 10 aya indirgenir de bir kıyaslama yapılacak olursa, 1982 yılı bütçe önerisinin, 1981 yılının 10 
olmaktadır. 

b) Yatıranlar: 

— Sabit sermaye yatırımlarının 1976 yılından sonra sabit fiyatlarla artış hızının azaldığı, hatta muHAak değen ol 

Yatırımlar (1976 fiyatlarıyla) 
• Toplama • 
yatıran Bir önceki yıla 

Yıllar (Müüyaii TL.) göre değişme 

1976 142,2 
.1977 152,3 
1978 150,9 
1979 .147,5 
1980 IB2X) 
1981 (136,6 
1982 143,1 

824.9 
133.8 
958.7 
145.2 
813.5 

1,2,6 
7,1 

— 0,9 
— 2,3 
— 103 

3,5 
4,8 
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1978 - 1980 döneminde yatıranların mutlak olarak düşmesine rağmen, 1981 yılımda yatırımlar bir önceki yıla gör 
yükselmesi programlanmıştır. 

— 1982 yılında sabit sermaye yatırımlarının, 1981 fiyatlarıyla GSMH'mn % 19,4 düzeyinde olması programlanm 
laim yatıranlarının •% 58,1'ini kamu yatırımları, % 41,9'unu ise özel sektör yatırımları oluşturmaktadır. Cari fiya 
semde kamu yatırımları 12 aylık baza göre 9718,1 miyar TL.'sım bulmaktadır . 

— 1982 mali yılı kamu yatırımlarının bütçe statülerine göre dağılımı aşağıdadır : 

1982 Mali Yılı Kamu Yatırımları: 

— Genel ve katma bütcelüer 
— KİT 
— Döner sermayeler 
— töer Bankası ve yerel yönetimler 

- 1982 mali yıSmda Hükümetçe belirlenen kamu yatırımlarının öncelikleri özet olarak aşağıdaki gibidir, 

(i) Sektörel Öncelikler : 
Enerji ve madencilik 
Tarım (altyapı, sulama, araştırma - yayın ve ormancılık) 
Ulaştırma 
Ekonomik ve Sosyal Gelişmeyi Sağlayacak Altyapı Tesisler. 

(ü) ihracata dönük projeler, 
(İM) Dış para İhtiyacı karşılanmış olan projeler 
(iv) 1982 ve 1983 yılında tamamlanabilecek projeler 

(v) Darboğaz giderme ve ekonomik ölçeğe tevsii yatırmiarı 

Miyar TL. 

380,0 
477,0 

15,0 
iler 49,0 

921,0 

% 

41,3 
5.1,8 

1,6 
5,3 

100,0 
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—• Beiüienen önceliklere göre 1982 mali yılı kamu yatırımlarının dağrlcmı aşağıdaki tabloda okluğu gibidir, 

Kamu Yatırımlarının Sektöre* Dağılımı 

Sektörler 

Tanın 
Madencilik 
İmalat 
Enerji 
Ulaştırma - Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
D*. Hizmetter 

III ncü Beş Yıl
lık Plan Gerçek

leşme % 

10,8 
6,7 

22,8 
13,2 
24,4 
1,0 
2,3 
6,5 
2,2 

10,1 

IV ncü Beş 
Yıübk Plan 
Hedefi t % 

10,4 
9,7 

22,2 
18,3 
194 
1,0 
1,7 
8,2 
2,3 
7,1 

1981 
Tahmin 

% 

1Q,6 
9,2 

23,5 
21,9 
17,7 
60,7 

1,9 
4,2 
ı$ 
*A 

100,0 100,0 100,0 

Tabloda da görüldüğü üzere enerji, yatırım payı artırılan sektörlerin başında gelmektedir. 1982 yılı yatırım program 
müştür. imalat sanayii sektöründe kamu payı ise önemli ölçüde azalmaktadır. 

c) Transfer ödemeleri ve Kamu İktisadi Teşebbüslettinîn Genel Duramu : 
Katma bütçelere Hazine yardımları hariç; 591.3 milyar liraya ulaşan transfer ödeneklerinin başhcafcırı 221.5 

borç ödemeleri, 44.5 miyar lira ile iç borç ödemeleri ve 60.0 milyar lira ile de Emekli Sandığına ödemelerdir. 
Karma ekonominin kurallarına ve ülkemiz koşullarına uyularak kurulan KİT'ler ekonomik yapımızın önemli u 

ve kârlılık ve gereğine göre kamuya hizmet anlayışı içinde çalışmaları öngörülen bu kuruluşların bugün için büyük 
gıçta Türkiye'de planlı bir sanayi atılımına öncülük eden bu kuruluşlar giderek Hazineye yükler getirir hale gelmiş 

1980 yılmda 281.1 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştiren KİT'ler 24.4 milyar liralık kaynak ödeme açığı ile 
na ihtiyaç göstermişlerdir. KİT'lere 1980 yılı bütçesinden 152.9 milyar lira transfer edilmiştir. 

1981 yılında 60 milyar liralık bir kaynak ödeme açığı tahmin edilmiş ve 1981 yılı için tespit edilen 317.3 milyar lir 
man gereksinmesi 377.3 milyar lirayı bulmuştur. KÎTlerin bir seri ciddi önlemlerin alınması ile, iyi bir yönetimle ü 
kaynak ödeme açığım 50 milyar liraya indirmeleri gerekli bulunmuştur* 
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KİT'lerin sorunlarını çözümlemede serbest fiyat politikası bir araçtır. Ancak, tek araç değildir. ÖnemM ve zor ola 
ördemektir.Bu da her kademede alınması zorunlu diğer menejtaan tedbirleri ile sağlanacaktır. Bu menejman tedbirleri 
üretim ilişkisi, eğitim, tasarruf, devlete ve devlet malına sahip çıkan bir moral ortamın1 yaratılması ve etkin bir denet 

KİT'lerin 1981 yılında 407.8 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştkecekferi 83.1 milyar lira kaynak açığı ile birlik 
buracakları, 1980 yılünda 1; 221.1 milyar lira olan toplam satış hâsılatının 1981'de 1< 8'82.4 milyar liraya ulaşacağı, mali 
tahmin edilmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Benzeri Kuruluşlara İlişkin 1982 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı 27 * 1 
kabul edilmiş ve 26 , 12 . 1981 tarih ve 17556 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Kararnameden de 
siinden öngörülen transfer 221.5 milyar liradır. KİT'lerine aym kararname ile 472.0 milyar liralık yatırım görevi verilmi 
geKr talmıinferindeki yetersizliği dMckalte alarak bu miktarı 212.3 milyar TL. »olarak belirlemiştir. 



2. Gelir Bütçesi : 
1982 Malİ Yılı Gelir Bütçesinin tahlillerini yapmadan önce, Genel OBiütçe gelirlerinin geçmiş yıllar uygulama 

landan itibaren planlı dönemde kalkınma planlarının da gereği olarak, bütçe gelirlerinin yıldan yıla devamlı olara 
1980 yıllarında genel bütçe gelirleri cari fiyatlarda artmaya devam etmesine rağmen, sabit fiyatlarda bir gerileme 

Aşağıdaki tabloda cari fiyatlarla milli gelir, genel (bütçe gelirleri ve vergi gelMerinin miktarları görülmekte 

GSMH Gene! Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri 
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) 

Genel bütçe Genel bütçe 
Yıllar GSMH gelirleri vergi gelirleri 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 (1) 

66.801.4 
71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 
101.480.6 
112.493.4 
124892.9 
147.776.1 
192.602.3 
240.809.2 
309.829.4 
427.097.5 
535.771.0 
674.985.7 
872.893.8 

1.290.723,4 
2.199.520.0 
4,432.659.1 
6.576,046.7 

11.730.7 
12.720,2 
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 
183.642:7 
306.718.8 
515.454,5 
920.818.4 

1.552.000,0 

8,424 
9.292 
10,294 
12.464 
14.882 
16,239 
19.114 
23.002 
31.424 
39,012 
51.957 
65.156 
95.008 
127,055 
168.248 
246.419 
405.483 
747.198 

1,327.000 

(1) Geçici tahmin. 
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1963 - 1981 döneminde GSMıH'nin, Genel Bütçe ve vergi gidörîearandû cari fiyatlarla yıldan yıla gösterdiği artışlar aş 

GSMH Genel Bütçe Gelirleri ve Yergi Gefirlerinde Yılhk 

Artış Yüzdeleri 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 (1) 

GSMH 

16.0 
6.7 
7.6 

19.2 
11.0 
10.8 
11.0 
18.3 
30.3 
25.0 
28.7 
37.8 
25.4 
26.8 
29.3 
4^.9 
70.4 

101.5 
48.3 

Genel bütçe 
gelirleri 

30.1 
8.4 
3.7 

20.2 
25.4 

1.2 
14.1 
41.6 
22.5 
17.9 
24.7 
19.5 
50.6 
33.5 
30.5 
67.0 
68.0 
78.6 
68.5 

Gened bütçe 
vergi'gelirleri 

28.1 
10.3 
10.8 
21.1 
19.4 
9.1 

17.7 
20.3 
36.6 
24.1 
33.2 
25.4 
45.8 
33.7 
32.4 
46.5 
64.5 
84.3 
77.6 

(1) Geçici tahmin. 
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Bilindiği üzere vergi gelirleri, vasıtalı ve vasıtasız olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu ayrıma göre 1963 -1981 yıllarınd 
vergi gelirleri içindeki paylan aşağıda gösterilmıiştıir. Cetvelin incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1967 yılından itibaren verg 
devamlı artmış ve bu artış son yıllarda hız 'kazanmıştır. 

Vergi Gelirleri Dağdımı 
(Milyon TL.) 

Vasıtasız 
Vergi Vasıtasızı Vasıtalı Vergüeriö 

Yıllar Gelirleri Vergiler Vergiler Payı {%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19711! 
1972 
19731 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19S1 {*) 

8 424.0 
9 292.0 

10 294.6 
12 464.0 
14 «82.4 
16 239.S 
19 114.0 
23 002.9 
3'1 424.5 
39 Ö12.9 
511 957M 
65 156.5: 
95 008.8: 

127 055.2 
168 248.7 
246 419.7 
405 483.7 
747 198.5 

l1 327 0Ö0.Ö 

2 747.0 
3 038.0 
3 407.9 
4 196.6 
5 069.8 
5 695.5 
6 777.1 
8 637.0 

11 791.8 
>15 076.7 
22 040.8 
30 128.2 
44 391.6 
60 349.1 
89 468.6 

141 620.1 
235 867.1 
468 845.5 
849 ı ı a o 

5 677.Cİ 
6 253.5 
6 886.7 
8 267.4 
9 812.6 

10 544.0 
12 336.9 
14 365.9 
19 632.7 
23 936.2 
29 917.0 
35 028.3 
50 617.2 
66 706-11 
78 780.11 

104 799 6 
169 616.6 
278 353.0 
477 890.0 

32.6 
32.7, 
33.11 
33.7 
34.K 
35.1 
35.5 
37.5 
37.5 
38.6 
42.4 
46.2; 
46.71 
47.5 
53.2 
57.5 
158.2! 
162.7 
64.0 

(*) Geçici tahmin : 
1976 yılından itibaren sabit fiyatlarla (1968 = 100) genel bütçe gelirleri ile vergi gelirlerinin yıllık artış miktarları ve a 
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Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1976 yılından itibaren sabit fiyatlarla gerek genel bütçe gelirleri, gerekse 
vergi gelirleri artış hızlan devamlı olarak azalmış ve 1979 yılından itibaren bir önceki yıla nazaran gerilemeye b 

Sabit Fiyatlarla Genel Bütçe Gelirleri ile Vergi Gelirlerinin Artışı ve Artış Yü 

(Milyar TL.) 

Yıllar 

1976 
1977 
1978 
1969 
1980 

Genel bütçe 
gelirleri 

41.0 
42.8 
49.7 
48.8 
42.8 

Vergi 
gelirleri 

37.0 
39.2 
39.9 
3'8.4 
34.7 

Genel bütçe 
gelirleri 

artış yüzdesi 

15.1 
4.4 

16.1 
— 1.8 
— 12.3 

Vergi gelirle 
artış yüzde 

1 

— 
— 

Bütçe gelirlerindeki bu tersine gidişi düzeltmek, bütçe gelirlerini sağlam kaynaklarla karşılamak, 1978'den itibare 
mini olumlu yolda değiştirmek için 1980 yılının son aylarında bir seri vergi kanunları kabul edilmiş ve yürürlüğe 
1981 mali yılından itibaren bütçe gelirleri ve vergi gelirleri artmaktadır. 

2. 1981 Mali yılımn bugüne kadar bütçe gelirleri tahsilatımn 9 aylık uygulama sonuçları alınabilmiştir. 1980 
lirlerinde % 86.2, vergi gelirlerinde ise '% 78.1 artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1980 ve 1981 Mali Yıllarının (Mart - Kasım) 9 Aylık Dönem Tahsilatının Karşılaştırı 

Gelirin çeşidi 

Genel bütçe gelirleri 
a) Vergi gelirleri 
lb) Vergi dışı normal Gel. 
e) Özel gelirler ve fonlar 

1980 Yılı 

596.0Û7 
489.174 

51.435 
15.998 

1981 Yılı 

1.035.985 
870.858 
118.751 
46.376 

Artış 
miktarı 

479.378 
381.684 
67.316 
30.378 
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Gerek genel bütçe gelirlerinde ve gerek vergi geMrlerindeki artış yüzdeleri, 1981 yılında uygulanan vergi kanunlann 
Vergi gelirlerinin GSMH içdndeki payı olaraik tanımlanan vergi yükü 1963 - 1977 yıllan arasında sürekli artış göste 

olan vergi yükü 1978'den itibaren gerilemiştir. Ancak, 1981 yılında yürürlüğe girmiş olan vergi kanunlan etkisi ile ver 

Vergi yükü 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971' 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Gayrisafi 
milli hâsıla (x) 

66.801.4 
71.312.8 
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 
674.985.7 
872.893.8 

1.290.723.4 
2.199.520.01 
4.432.659.1 
6.576.046.7 (xx) 

(Milyon TL.) 
Vergi gelirleri' 

8*4124.0 
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 
168.248.7 
246.419.7 
405.483.7 
747.198.5 

1.327,000.0 

Vergi yükü 
«%) (2/1) 

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 
18.8 
19.3 
19.1 
18.4 
16.9 
20.2 

(x) Alıcı fiyatlarıyla. 
(xx) 7 Aylık verilere dayanılarak DİE'ce yapılan geçici tahminlere göre.: 
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1982 Mala yılı Bütçe Kanunu Tasarısına ekli (B) catvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyonumuzca b 
velînin aldığı son şekil 1981 yılı tîütçesâyl e mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Gelirin Çeşidi 

1. Vergi gelirleri 
— Gelirden alınan vergiler 
— Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış Ticaretten alınan vergiler 

2. Vergi dışı normal gelirler 
— Kurumlar hâsılatı ve Devlet payları 
— Devlet patrfimurvanının gelirleri 
— Faizler, taviz ve ikrazlardan geri alınanlar 
—> Cezalar 
— Çeşitli gelirler 

3. Özel gelirler ve fonlar 
— Özel gelirler 
— Fonlar 

Toplanı 

1982 mali yılı bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
a) 1981 mal yılmın uygulama sonuçları, 
b) Geçen yıllar ıtahsilatlarmda kaydedilen gelişmeler, 
c) 1982 yılında milli gelirde meydana geleoelk artışlar, 
d) 1982 yılında yapılması öngörülen ithalat hacmi, 

e) Vergi kapsamına giren maddelerin 1982 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
f) 1982 yılı istihdam hacmi, 
g) Genel olarak dünya ve Türlk ekonomimin içinde bulunduğu şartlar, 

(Milyon TL.) 
1981 Yılı 
Tahsilat 
Tahmini 

1 327 000 
824 610 
24 500 
178 690 
152 300 
146 900 
155 000 
6 683 
10 997 
7 220 
10 100 
120 000 " 
7 000 
55 000 
15 000 

1 552 000 

1982 Yılı 
Teklifi 

1 459 499 
914 499 
24 100 
191 600 
163 100 
166 200 
^146 500 

5 000 
44 076 
15 130 
15 000 
67 294 
120 041 
70 000 
50 041 

1 726 040 
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h) Bir kısım yasalaşmış bulunan ve bir kısmı da gün demde olan bütçe gelirleri açısından çok büyük bir önem taşıya 
de dikkalte alınmıştır. 

1982 mali yılı bütçesi gelir tahminlerinin dayanağını teşkil eden ve yukarıda beJinfcilen kaynatalara ait bilgiler 
alan miktarlann, komisyonumuzda yapılan değişikliklerle gerçeğe daha yakın hale geldliği ifade edilöbilir. Ancaik bunu 
vergilerin toplanmasında etkin bir vergi konltrolünlü gerektirmektedir. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, K o 
Vergisinden 18 922 134 000 lira düşülmüştür. Yapılan bu değişiklikten sonra 1 726 040 143 000 TL. olarak teklif edi 
dlarak tespit edilmiştir. 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER : 

İ , 1982 mali yılı konsolide bütçe tasarısı Bütçe - Plan Komisyonuna 1 815.0 milyar lira olarak sunulmuştur. K 
ve neticede; 

Cari harcamalara 
Yatırım harcamalarından 
Transfer harcamalarından 

Toplam 

Genel Bütçeye dahil daireler 
Katma Bütçeli idareler 

1 270 431 000 TL. ilave 
7 436 824 000 TL. indirim 

12 604 500 000 TL. indirim olmak üzere 

18 770 893 000 TL. indirmiş ve 

1 772 118 009 000 TL. 
297 454 331 000 TL. 

Hazine Yardımı 

Toplam 2 069 572 340 000 

— 273.343 233 000 

1 796 229 107 000 olarak bağlamıştır 

2. 1982 Mali Yılı Konsolide Bütçenin Ekonomik Dağılımı : 

Miktar % olarak 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

798 270 431 000 TL. 
410 851 726 000 TL. 
587 106 950 000 TL, 

44 
23 
33 

Toplam 1 796 229 107 000 TL. 100.0 
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— Bütçe ödeneklerinin ekonomik dağılımına ilişkin ayrıntılar Tablo l'de, 
— Genel bütçeli kuruluşların 1981 mali yılı bütçelerinde Komisyonumuzca yapılan net ekleme ve kesintiler Tablo 2 
— Katma bütçeli kuruluşların 1981 mali yılı bütçelerinde Komisyonumuzca yapılan ekleme ve kesintiler Tablo 3/a 
— 1982 mali yılı bütçesinin, harcama kalemlerine göre, ayrıntılı dökümü ve konsolide bütçeye oranlan, Tablo 4'de, 
— 1981 mali yılı bütçesinin denge hesaplarını gösteren cetveller Tablo 5'te gösterilmiştir. 

3) 1982 Mali Yılı Konsolide Bütçenin; 

Personel giderleri % 24.04 
Yolluklar % 0.57 
Hizmet alınılan % 1.57 
Tüketim malları ve malzeme alımları % 13.01 
Demirbaş alımları . % 0.18 
Makine, teçhizat ve taşıt alımdan % 2.36 
Yapı ve tesis ve büyük onarımları % 42.9C 
(Diğer ödemeler % 0.04 
Kamulaştırmalar % 1.40 
Diğer transfer harcamaları % 42.66'sini teşkil etmektedir. 

Bu sonuçlara ulaşan Komisyonumuz aşağıdaki önerileri geliştirerek 1982 bütçe çalışmalannı tamamlamıştır. 
Hukuk düzenimizin, bütçeleri iyileştirmeyi engelleyen türlü özelliklerinin bir listesini sunmanın, ilerde bu engellerin 

olacağım sanıyoruz. Bu engellerin kaldırılması amacıyla yapılmasını gerekli gördüğümüz çalışmaları, Komisyonumuz yıl 
deki çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışacaktır. Bu çalışmaların amaçları ve özellikleri şöylece tespit edilmiştir : 

1. Kuruluş kanunu bulunmayan bazı bakanlıklarımızın bütçelerini incelemekte ve değerleme yapmakta güçlük çekilm 
birimleri arasında görev ikilemeleri, işlev parçalanmaları, gereksiz, birbiri ile uyumsuz faaliyet biçimleri saptanmıştır. K 
bu uygulamaları ortadan kaldırabilmek için, şunların yapılması 1982 yılında gerçekleştirilmelidir : 

a) Teşkilat kanunu olmadan bakanlıklar kurulması önlenmelidir. 
b) Bakanlıklara müsteşarlık, genel müdürlük, daire başkanlığı gibi üst birimler ve taşra birimleri eklenmesi teşkila 

sağlanmalıdır. 

c) Merkezi hükümetin yeniden düzenlenmesi çalışmaları içinde, işlev ve görev ikilemelerini önleyecek değişikliklerin 
manın tüm sonuçlarının gecikmesi ihtimaline karşı bu tür yeniden düzenlemelerin kademeli olarak yapılması ve bazı so 
önce elde edilmesi sağlanmalıdır. 

d) 1983 mali yılı bütçesi, 1982 yılı içinde, ilk kez takvim yılına uyularaik yapılacaktır. Bunun için yeni bütçe çalı 
değişikliği, yılın ilk aylannda gerçekleştirilmelidir. 
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e) İç borçlanmadan sağlanan hâsılatın bütçe gelirleri olarak sunuluş biçimine son verilmelidir. Bütçe Kanunu g 
açığının bir finansman biçimi olarak sunulmalıdır. 

2. Hazırlanmış, üzerinde çalışılmakta olan, ya da yeniden yapılması gerekli aşağıdaki kanun tasarılarının 198 
a) 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununu değiştirecek kanun tasarısı, 
ıb) 657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiştirecek kanun tasarısı, 
c) Genel Kadro kanunu tasarısı, 
d) KİT'ler, Kooperatif Birlikleri, Katma Bütçeler ve Hazine arasındaki borç konsolidasyonu kanunu tasarısı, 
e) iSerlbest Mali Müşavirlik kanunu tasarısı, 
f) Yeniden değerleme kanunu tasarısı, 
g) Bütçe çalışmalarının hızlandırılması ve 1983 bütçesinin yeniden zamanlanması kanunu tasarısı, 
h) Vergi dairelerinin ve vergi tahsilatının yeniden düzenlenmesi kanunu tasarısı, 
i) Katma Değer Vergisi kanunu tasarısı, 
j) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenmesi kanunu tasarısı, 
k) Bakanlıkların Teşkilat kanunları tasarıları, özellikle Maliye Bakanlığı Teşkilat kanunu tasarısı. 
1983 Mali Yılı Bütçe Kanununun iyi hazırlanmasını, iyi incelenmesini, devlet gelirlerinin artırılmasını ve devlet 

sını sağlayacak bu kanun değişikliklerinin 1982 içinde gerçekleştirilmesi için komisyonumuz, görev süresinin sonun 
3. Komisyonumuzca belirli kuruluşların bütçelerini incelemekle igörevlendlirıiîmiş bulunan raportörlerin, yıl içim 

uygulanmasını izlemeleri ve zaman zaman komisyona b'jigi vermelerinıin sağlanması gerekli görülmüştür. Böylec 
rimli bir düzene kavuşturulması sağlanmış olacaktır. 

4. Ülkemizde uygulanan! ekonomi politikasını, bu politikaların sonfuç'larını ve gelecek yılın .temel reei ve par 
Maliye Bakanllığında bütçe teklifleri incelemeleri. başlamadan yayınlanmış olmasında büyük zorunluluk vardır. 19 
yıllarda olduğundan daha erken başlayacaktır. Özellikle genel ve katma bütçeli idareler ile Kamu İkti'saidi Teşebbüsl 
sından elde olması zorunlu bulunan 1983 yıllık programının, en geç Haziran 1982 içinde yayınlanmasını sağlamak 
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Yukarda özetleneni {Komisyon çalışmaları sonunda 19&2 bütçesinin dafaa gerçekçi ve samimi faiçime dönüştürüldüğ 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere Yüksek ıDaşkanlığa arz olunur. 

Mustafa A. AYSAN 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAY ER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Turgut KUNTER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Üye 

Cemil ÇAK 
Sözcü 

Fuat AZ 
üye 

Ahmet Senva 
Üye 

İbrahim GÖ 
Üye 

Beşir HAMİTO 
Üye 

Muzaffer SA 
Üye 

A. Lâmi S 
Üye 

Cahit TU 
Üye 

Sarfon TUZCU 
Üye 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Üye 

0^maw Y. 
Üye 
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İçişleri ve Tarım ve Ormanı Bakanlığı bütçeleri üzerindeki söz hakkım mahfuzdur, 

Maliye Bakamiuğt Bütçesi üzerindeki söz hakikim saklıdır. 

Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları Bütçesi üzerinde söz hakkım mahfuzdur. 

Muhalefet Gerekçesi 

Danışma Meclisi Bütçesine, Başkana konut kirası verilmesi, Başkanyardımcılanna oto alınması, yurt dışı görev yolluklar 
yapılmıştır. Gerek prensip yönünden, gerekse bütçe imkânlarını gözönünde tutarak ilavelere İlişkin bu karara katılmıyorum* 
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TABLO : 1 

1982 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin Bütçe Ödeneklerimi! Ekonomik Dağ 

Genel bütçeye dahil 
idareler 
Katma bütçeli idareler 

TOPLAM 
Hazine Yardımı (—) 

Personel 
giderleri 

381' 764 351 
63 235 649 

445 000 000 

Diğer cari 
harcamalar 

323 458 287 
28 541 713 

352 000 000 

Cari harcamalar 
toplamı 

705 222 638 
91 777 362 

797 000 C<50 

Yatırım 
harcamaları 

211' 83Ö 701! 
183 189 849 
395 02» 550 

, 
Kamulaştırma 

10 264 750 
13 003 250 
23 268 000 

Toplam ya 
Iharc amal 

222 095 
196 193 
418 288 

Konsolide Bütçe 
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GENEL BÜTÇELERDE KOMİSYONCA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Hükümetin K o m i s y o n c a 
'Daireler Teklifi Eklenen Düşülen Kalbul edilen 

Milli Güvenlik 'Kon. 
Danışma Meclisi 
Devlet 'Başkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa 'Mahkemesi 
Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kados'fcro Genel Md. 
Adalet Bakanlığı 
Mıilli Savunma Bakanlığı 
içişleri 'Bakanlığı 

'Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
•Mimi» Eğitim Bakanlığı 
Baymdırîılk Bakanlığı 
Ticaret Balkanlığı 

Sağhik ve Sosyal Yar. Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bak. 
Devlet Meteoroloji İş G. Md. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve TekınotojÜ Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
imar ve İskân Bakanlığı 

Köy işleri ve Koop. Bak. 
Toprak ve iskân işlileri G. Md. 
Enerji ve Tacili Kaynaıklar 'Bak. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

1 312 956 000 
371 999 000 
281 421 000 
858 078 000 
72 068 000 

8 379 310 000 
1 675 281 000 

381 312 000 
347 032 000 
871 737 000 

12 233 855 000 
4 975 110 000 

25 657 514 000 1 

317 700 Ü(00 000 
6 682 247 000 

— 
29 800 000 

— 
— 

13 000 000 
799 695 000 

— 
^ 
— 
— 
— 
— 

000 000 000 
— 
— 

53 313 346 000 4 639 259 000 
35 679 514 000 
12 140 155 000 

-840 421 683 OOO 
187 554 132 000 
38 044 948 000 

1 269 540 000 
49 091 445 000 

3 035 062 000 
31 884 570 000 
ı,l 845 550 000 

12 296 675 000 
2 171 254 000 

16 741 304 0Ö0 

— 
~ 

503 807 000 
19 0Ö0 000 
25 000 000 

5 000 000 

7 000 000 
—* 
— 
— 
— 

26 000 OOO 
— 

9 1154 476 000 7 555 779 000 
1'2 985 076 OOK) 

66 997 555 000 1 
4 002 455 000 

22! 105 349 000 

902 162 000 
7 483 779 000 

120 193 000 

— 
000 000 000 

— 
— 
— 
— 

6 000 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 
— 
—< 
— 

— 
— 
— 
— 

200 000 000 
11 725 000 000 

— 
— 
— 
—. 
—. 
— 
— 
— 
— 

1 050 000 000 
789 695 000 

13 303 

7 483 

— 
— 
— 

000 000 

— 
779 000 

— 

1' 312 956 000 
401 799 000 
'281 421 000 

858 078 000 
85 068 000 

9 179 005 000 

1 675 281 000 
381 3112 000 
347 032 000 
871 737 000 

12 233 855 000 
4 975 110 000 

26 657 514 000 

317 700 000 000 
6 682 247 000 

57 952 605 000 
35 679 514 000 
11 940 155 000 

829 200 4901 000 
187 573 132 000 

38 069 948 00(0 
1 274 540 000 

49 098 445 000 
3 035 062 OOO 

İ3H 884 570 000 
1 845 550 000 

life 296 675 000 
2 197 254'OOO' 

15 691 304 000 
15 920 560 000 
12 985 076 000 

67 997 555 000 
4 002 455 000 
8 802 349 000 

90Ö 162 000 
— 

126 193 000 

TOPLAM : 1 791 040 143 000 15 629340 000 34 551 474 000 1 772 118 009 000 
Fark : 18 922 134 000 
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KATMA BÜTÇELERDE KOMİtSYOtNCA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Hükümötiö K o m i s y o n c a , 
(Daireler Teklif i Eklenen Düşülen Kabul edilen 

Toprak ve Tarım Ref. Müs. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel M d. 
Ankara Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
istanbul Üniversitesi 
İstanlbul Teknik Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyafbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
inönü Üniversitesi 
Selçulk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Karayolları Genel M d. 
Devlet Su işleri Gn. Md. 
Hudut ve S. Sağ. Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Ç. Gn. Md. 

Devlet Hava M. iş. Gn. Md. 
Petrol işleri Genel Md. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kayseri Üniversitesi 
Orta Doğu Tek. Ünv. 

472 225 000 
1 784 698 000 
3 999 294 000 
6 557 527 000 

4 573 228 000 
3 625 968 000 

10 154 543 000 
2 484 103 000 

5 012 665 000 
2 609 018 000 
1 566 245 000 

851 766 000 
1 142 593 000 
1 821 450 000 

845 391 000 

1 096 834 000 
2 790 171 000 

367 375 000 
224 701 000 

1 636 024 000 

95 185 499 000 1 
116 087 073 000 

135 409 000 
12 007 286 000 
9 031 572 000 

712 748 000 
3 039 025 000 

73 483 000 
1 436 084 000 

953 790 000 
4 521 495 000 

— 
— 

35 000 000 
59 000 000 

25 000 000 
25 964 000 

İ43 000 000 
18 710 000 

— 
33 600 000 
45 000 000 
55 000 000 
30 000 000 

167 000 

f ~ 

13 500 000 
10 000 000 
60 000 000 
40 750 000 

318 500 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

20 000 000 
33 000 000 
18 150 000 

— 
— 
— • 

— 
—. 
— 
— 
— 

10 793 000 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 

1 318 500 000 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 
— 
— 

472 225 000 
1 784 698 000 
4 034 294 000 
6 616 527 000 

4 598 228 000 
3 651 932 000 

•10 297 543 000 
2 502 813 000 

5 001 872 000 
2 642 618 000 
1 611 245 000 

906 766 000 
1 172 593 000 
1 821 617 000 

845 391 000 

1 096 834 000 
2 803 671 000 

377 375 000 
284 701 000 

1 676 774 000 

96 503 999 000 
114 768 573 000 

135 409 000 
12 007 286 000 
9 031 572 000 

712 748 000 

3 039 025 000 
73 483 000 

1 456 084 000 
986 790 000 

4 539 645 000 

TOPLAM : 296 799 283 000 1 984 341 OıtfO 1 329 293 000 297 454 331 000 

Fark : 655 048 OflG 



— 29 — 

TABLO : 3/b 

Kaıtma BUltçeJi Kuruluşlardan Kend'i GdirlerHınde veyaı Hazine Yardımlarında: Değişiktik Yapılanlar 

Daireler 

Toprak ve Tarım Ref. Müs. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Md. 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari tümler Akademileri 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bge Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
tnönü Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karayolları Genel Md. 
Devlet Su İşleri Gn. Md. 
Hudut ve S. Sağ. Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Ç. Gn. Md. 
Devlet Hava M. İş. Gn. Md. 
Petrol İşleri Genel Md. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kayseri Üniversitesi 
Orta Doğu Tek. Üni. 

TOPLAM 

Hazine yardımı 
Elklenen Düşülen 

59 000 000 

100 000 000 
10 000 000 

33 600 000 
45 000 000 
55 000 000 
30 000 000 

10 000 000 
10 000 000 
60 000 000 
39 000 000 

1 318 500 000 

20 000 000 
33 000 000 
10 000 000 

1 833 100 000 
+ 503 807 000 

10 793 000 

1 318 500 000 

+ 

1 329 293 000 

503 807 000.— 
151 241 000.— 

Kendi geliri 
Eklenen Düşülen 

35 000 000 

25 000 000 
25 964 000 
43 C0O 00Ö 
8 710 000 

167 000 

3 500 000 

1 750 000 

8 150 000 

151 241 000 
151 241 000 

655 048 000.— 





1982 Mali Yık Bütçesinin Harcama Kalemlerine Göre Ayrı 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
100 

210 
220 
230 
240 
250 
260 
200 

310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 
390 
300 

Harcaıma Kalemleri 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretleri 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
Yurt dışı sürekli görev yollukları 
Tahliye giderleri 
YOLLUKLAR 

Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve ona
rımları 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Yasanın 48 nci maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 
HİZMET ALIMLARI 

Genel Bütçeli 
kuruluşlara 

ait harcama ka
lemleri toplamı 

184 596 124 
2 799 273 

66 021 734 
49 516 701 
20 125 321 
66 664 003 

3 836 499 
7 812 293 
1 598 805 

402 970 753 

5 061 946 
2 839 589 

426 861 
1 198 922 

518 483 
1 000 

10 046 801 

2 243 444 
5 707 028 
2 992 048 
2 993 938 
2 290 251 

4 627 622 
6 989 012 

138 495 
1 142 548 

29 124 386 

Katma Bütçeli 
kuruluşlara 

ait harcama ka
lemleri toplamı 

21 425 832 
2 008 022 

57 840 359 
5 536 132 

-354 637 
7 990 522 
2 700 779 

750 008 
339 769 

98 946 060 

1 322 059 
94 417 

110 890 
250 815 

— 
— 

1 778 181 

663 164 
357 142 
64 552 

152 014 
1 124 502 

976 117 
261 295 
23 043 

131 518 
3 753 347 

Konsolide 
Bütçenin harcama 

kalemlerine 
ait toplamı 

206 021 956 
4 807 295 

123 862 093 
55 052 833 
20 479 958 
74 654 525 

6 537 278 
8 562 301 
1 938 574 

501 916 813 

6 384 005 
2 934 006 

537 751 
1 449 737 

518 483 
1 000 

11 824 982 

2 906 608 
6 064 170 
3 056 600 
3 145 952 
3 414 753 

5 603 739 
7 250 307 

161 538 
1 274 066 

32 877 733 



Harcama Kalemleri 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
420 Yakacak alımları 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
450 Yiyecek ve yem alımları 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunma alıftı ve giderleri 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIM

LARI 

Genel Bütçeli 
kuruluşlara 

ait harcama ka
lemleri toplamı 

6 697 082 
17 947 145 
45 490 489 

6 039 159 
48 647 287 
36 474 147 
87 073 237 

657 503 
7 141 177 

256 167 226 

Katma Bütçeli 
kuruluşlara 

ait harcama ka -
Iemleıti toplamı 

1 184 623 
2 452 552 
8 174 500 
1 048 279 
1 090 021 

779 915 
2 006 

45 911 
674 918 

15 452 725 

Konsolide 
Bütçenin harcama 

kalemlerine 
ait toplamı 

7 881 705 
20 399 697 
53 664 989 
7 087 438 
49 737 308 
37 254 062 
87 075 243 

703 414 
7 816 095 

271 619 951 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
530 Yangından korunma malzemeleri alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 

1 139 666 
822 734 
438 164 

1 053 667 
3 454 231 

114 467 
76 574 
36 895 

143 006 
370 942 

1 254 133 
899 308 
475 059 

1 196 673 
3 825 173 

610 Taşıt alımları 6 302 775 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 21 937 823 
630 Dış alıım kredilerinden devredilen artıklar kar

şılıkları 158 000 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 28 398 598 

1 098 850 
19 766 933 

20 865 783 

7 401 625 
41 704 756 

158 000 
49 264 381 

710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 160 681 752 133 729 229 294 410 981 
720 NAfTO Enfrastrüktürün inşa ve tesisleri ile ilgili 

giderleri 1 283 000 — 1 283 000 
730 Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı — — — 
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDER

LERİ 161 964 752 133 729 229 295 693 981 



Harcama Kalemleri 

810 Vergi, resim ve harçlar 
820 Diğer ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler 
830 Gizli hizmet giderleri 
840 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci 

mübadele giderleri 
850 Karantinaya alınma ve emniyet nezaretinde bu

lunma giderleri 
860 NATO giderleri 
870 Tablo, heykel ve eski eserler alımları ile arkeolo

jik giderleri 
800 DİĞER ÖDEMELER 

Genel Bütçeli Katma Bütçeli 
kuruluşlara kuruluşlara 

ait harcama ka- ait harcama ka
lemleri toplamı lemleri toplamı 

94 214 
14 869 

522 111 

14 330 

6 125 
81 993 

73 900 
807 542 

20 090 
5 655 

5 

21 670 

14 524 
61 944 

Konsolide 
Bütçenin harcama 

kalemlerine 
ait toplamı 

114 304 
20 524 

522 116 

36 000 

6 125 
81 993 

88 424 
869 486 

910 Kamulaştırma ve bina satın alımları 16 205 480 13 003 250 29 208 730 
920 Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 221 830 521 251 804 222 032 325 
930 İktisadi transferler ve yardımlar 53 953 980 — 53 953 980 
940 Mali transferler 421 872 519 3 309 302 (1)425 181 821 
950 Sosyal transferler 66 250 043 2 173 769 68 423 812 
960 Borç ödemeleri 117 993 311 3 102 947 - 121 096 258 
900 TRANSFERLER 898 105 854 21 841 072 919 946 926 

TOPLAM 1 971 040 143 
Hazinö yardımı 

296 799 283 2 087 839 426 
272 839 426 

1 815 000 000 

(1) 940 harcama kalemi içinde Hazine yardımı da vardır. 
(2) 940 harcama kaleminden Hazine yardımı düşülmüştür. 
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DENGE CETVELLERİ 
CETVEL : t 

1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ KOMİSYONA GELİŞ 
Genel Bütçe 
Katma Bütçe ,+ 

Toplam 
Hazine Yardımı — 

Konsolide Bütçe Toplam 

CETVEL : 2 

1982 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERDE KOMİSYONCA YA 
EKLEME VE DÜŞMELER 

Genel Bütçeden Düşülen — 
Katma Bütçenin kendi gelirine eklenen 4-
(NOT : Katma Bütçelerin Hazine yardımına eklenen 
503 807 000 TL. dır.) — 

Toplam — 

CETVEL : 3 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN HAZİNE YARDIMLARI DURUM 

Komisyona Geliş 
Komisyonda Eklenen + 

Toplam 



:ETVEL : 4 

— 36 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN KENDl GELİRLERİ DURUMU 

Komisyona Geliş 
Komisyonda Eklenen 

CETVEL : 5 

+ 
Toplam 

GENEL BÜTÇE DURUMU 

Komisyona Geliş 
Komisyonda Düşülen 

CETVEL : 6 
Toplam 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR DURUMU 

Komisyona Geliş 
Komisyonda Eklenen (Hazine Yardımı + Kendi Geliri) 

CETVEL : 7 
Toplam 

+, 

KONSOLİDE BÜTÇE DURUMU 

Genel Bütçe 
Katma Bütçe 

Hazine Yardımı 

1 
+, 

2 
— 

Konsolide Bütçe 



DANIŞMA MECLİSİ BÜTÇE - PLAN KOMİSÎYOMJ BAŞKANI 

PROF. DR. MUSTAFA A. AYSANTN TAMAMLANAN BÜTÇE 

ÇALIŞMALAR! İLE İLGİLİ OLARAİK BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA 





Basınımrzm Sayın TemsMcilerı; 

Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonunun, 1982 Mali Yılı Konsolide Dev
let Bütçesi Tasarısı üzerindeki çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Bu top
lantıda sizlere Komisyonun çalışmaları ve elde edalen sonuçlarla ilgili bilgi sunmak 
istiyorum. 

Bütçe - Plan Komisyonu Hükümetimizin Bütçe Tekliflerini Yüce Meclise su
nulacak hale getirebilmek için 40 gün içinde 26 birleşimde ve 62 oturumda yorucu, 
çalışmalar ve tartışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar içinde günde ortalama 12 saat 
ve oldukça hızlı çalışılmıştır. 

Komisyonumuzca Yüce Meclise sunulacak 1982 Mali Yılı Konsolide Bütçe Ta
sarısı, 1981 Mali Yılı gerçekleşirle tahminlerine nazaran 1% 35 oranında bir yıllık 
artışı temsil1 etmektedir. 

1981 
Gerçekleşme Komisyon 

Harcamalar : 

Cari Hareamailar 
Yatarım Harcamalları 
Transfer Harcamalan 
Harcama Toplamı 

GELİRLERİ : 
Vergi Gelirleri 

Tahmini 
(Yıllıik) 

Vergi Dışı -Normal Gelirler 
Özel Gelirler 
Katma Bütçe Gelirleri 

GeEr Toplamı 

755 
335 
540 

1 630 

tt. 327 
155 
70 
18 

1 570 

" Önerisi 
10 Aylık 

843 
374 
579 

1 796 

1 441 
146 
120 
24 

1 731 

Yıllık Artış 
Oram (%) 

11.7 
11.6 
7.2 

10.2 

8.6 
— 6.2 

71.4 
33.3 

10,3 

Bütçe Açığı 60 65 8.3 
tç Borçlanma 60 65 8.3 

Bütçe - Plan Komisyonu, incel 
leri yapmıştır : 

Harcamalar: 1982 Hü 

Cari Harcamalar 
Yatırım Harcamaları 
Transfer Harcamalan 

Harcama Toplamı 

GELİRLER : 

Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
Özel Gelirler 
Katma Bütçe Gelirleri 

GeHr Toplamı 

Bütçe Açığı 
tç istikraz 

Bu sonuca ulaşabilmek için Ko 
luşun bazılarının programlarına ö 
yapmıştır. Özetle Komisyonumuz, 
yar TL. de kesinti yapmıştır. Yuka 
da konsolide bütçe ödeneklerinde 
tara katma bütçelerin Hazine yardı 
Bu değişiklikler, aşağıdaki ilkelerin 



1. Ekonominin en önemli sorunu hâlâ enflasyondur. 12 Eylül'den önceki 
dönemde ekonomik düzeni altüst etmiş olan yüksek enflasyonun olumsuz so
nuçları hâlâ ekonominin içinden ayıklanamamıştır. Ekonomideki bütün olum
suzlukların temel kaynağı olan enflasyon, tümüyle sistemden çıkarılmadıkça 
yatırımların, tasarrufların, büyümenin hızlandırılması ve işsizliğin azaltılması 
amacıyla yapılabilecek olan uygulamalar, yetersiz kalmaktadır. Enflasyonun 
sağlıklı bir ekonomi politikasının en büyük düşmanı olduğu noktasında Komis
yonumuz, Hükümetimizle tam bir görüş birliği içindedir. 

2. Enflasyonu yavaşlatırken yatırımları hızlandırmanın büyük güçlükleri 
vardır. 1981 için yapılan ilk tahminlere göre bü güç iş başarılmış, yıl içinde 
yatırımlar hızlanmış, % 4,4'lük bir büyüme hızına ulaşılmış, enflasyonun yıllık 
hızı, bir yıl öncesinin % 100'e yakın düzeyinden % 35 düzeyine çekilebiJmiştir. 
1978'de çok az büyüyen ve 1979 ve 1980 yıllarında da küçülen Milli Gelirimiz, 
1981'de ilk kez sağlıklı bir büyüme hızına ulaşmıştır., 

3. 1975 i 1980 enflasyonunun temel nedeni, genel ve katma bütçeli idareler 
ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili olarak kaynak sağlığına bakılmadan 
harcama yapılmış olmasıdır* 

Bu nedenlerle Komisyonumuz, 1981'de başlanmış ve Devlet Bütçesini bir 
enflasyon aracı durumuna getirmiş olan kamu kesimi finansman yöntemlerinin, 
iyileştirilmesini amaçlayan çalışmalara katkıda bulunmaya çalışmıştır. 

Bunun yanısıra Komisyonumuz Bütçe Kanunu metni üzerinde de titizlikle 
durmuş ve aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır : 

— Esas itibariyle Yasama Organına ait olması gereken yetkilerin yıllardır 
sürdürülegelen bir alışkanlıkla yürütmeye devredildiği görülmüş ve bütçe uygu
lamasının disiplinini teminen bu yetkiler, uygulamayı aksatmamasına da özen 
gösterilerek büyük ölçüde kaldırılmıştır.! 

Örneğin; İç borçlanmayı iki katma kadar çıkaran Maliye Bakanı yetkisi 
kaldırılmıştır. 

— Bütçe Kanunu metninde bulunmaması gereken ancak yasal boşlukları 
kapatmak için veya konuya yasal dayanak bulmak için konulmuş bazı maddeler 
kaldırılmış, pek çok maddenin de önümüzdeki yılın bütçe metninden çıkarılması 
temenni edilmiştir.; 

Ayrıca tasarıda bazı sosyal ö 
mıştır. 

Örneğin; aile yardımları madd 
için bütçe imkânları çerçevesinde 

Yukarıda özetlenen Komisyon 
çekçi ve samimi biçime dönüştür 

Cari harcamalarda Komisyon 
Yatırım harcamalarında yaptı 
Transfer harcamalarında yap 

inancın uygulanmasıyla ilgilidir. 
Bununla birlikte Yıllık Devle 

sonucu olması, bütçenin daha da 
bütçeleri iyüeştirimeyi engelleyen 
bu engellerin giderilmesi yönünd 
engellerin kaldırılması amacıyla y 
misyonumuz yıl içinde yapmay 
katkıda bulunmaya çalışacaktır. 
tespit edilmiştir : 

1. Kuruluş Kanunu bulunm 
mekte ve değerleme yapmakta g 
ve taşra birimleri arasında görev 
biri ile uyumsuz faaliyet biçim 
çok yükselten bu uygulamaları 
1982 yılında gerçekleştirilmelidir 

a) Teşkilat kanunu olmadan 
b) Bakanlıklara müsteşarlık, 

rimler ve taşra birimleri eklenme 
ile sağlanmalıdır. 

c.: Merkezi hükümettin yenid 
rev ikilemelerini önleyecek deği 
çalışmanın tüm sonuçlarının gec 
meienin kademelei olarak yapılm 
zırhfclarından önce elde edilmesi s 



d. 1983 Mali Yılı Bütçesi, 1982 yılı içinde, ilk kez takvim yılına uyularak ya
pılacaktır. Bunun için yeni bütçe çalışmaları zamanlamasının gerektirdiği kanun 
değişikliği, yılın ilk aylarında gerçekleştirilmelidir. 

e. Malîye Bakanlığın'ca bütün kuruluşlara yayınlanan «Bütçe Hazırlama 
Rehberi»nin, bir çok hükümlerinin uygulanmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 
Maliye Bakanlığında yapılan çalışmalar aksamakta ve çok sıkı zaman sınırları 
içinde çalışan Bütçe - Plan Komisyonuna (kuruluş bütçe cetvelleri zamanında ulaş
tırılamamaktadır. Gelecek yıl bu rehbere tam uyulması, bazı yaptırımlarla sağ
lanmalıdır. 

f. 'Bu rehberin çok değerli bazı hükümleri, kuruluşlardaki gereksiz birimle
rin ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir ve yıllardır 'hiç uygulanmamıştır. Bu hükümle
re işlerlik kazandırılması sağlanmalıdır. 

g. İç borçlanmada sağlanan hâsılatın bütçe gelirleri olarak sunulmuş biçimi
ne son verilmelidir. Bütçe Kanunu gerekçesi ile cetvellerinde iç borçlanma geliri, 
bütçe açığının bir finansman biçimi olarak sunulmalıdır. Yukarıdaki sunuş biçim
lerinde bu yol tercih edilmiştir. 

2. Hazırlanmış, üzerinde çalışılmakta olan, ya da yeniden yapılması gerekli 
aşağıdaki kanun tasarılarının 1982 içinde kanunlaşması sağlanmalıdır. 

a. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununu değiştirecek kanun tasarısı, 
b. 657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiştirecek kanun tasarısı, 
c. Genel kadro kanunu tasarısı. 
e. KİT'ler, Kooperatif Birlikleri, Katma Bütçeler ve Hazine arasındaki 

borç konsolidasyonu kanunu tasarısı, 
f. Serbest Mali Müşavirlik kanunu tasarısı, 
g. Yeniden değerleme kanunu tasarısı, 
fa. (Bütçe çalışmalarının hızlandırılması ve 1983 bütçesinin yeniden zaman-

lanması kanunu tasarısı, 
i. [Vergi Dairelerinin ve vergi tahsilatmın yeniden' düzenlenmesi kanunu tasa

rısı, 
j . Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısı, 
k. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi kanunu tasarısı, 
ı. Bakanlıkların teşkilat kanunları tasarıları, özellikle Maliye Bakanlığı Teşki

lat Kanunu tasarısı. 

1983 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
gelirlerinin arttırılmasını ve devl 
masını sağlayacak bu kanun değ 
komisyonumuz, görev süresinin s 
dadiT. 

3. Komisyonumuzca belirli 
dirilmiş bulunan raportörlerin, yı 
sinin uygulanmasını Memeleri ve 
sağlanması gerekli görülmüştür. B 
ha verimli bir düzene kavuşturulm 

4. Ülkemizde uygulanan eko 
ve gelecek yılın temel reel ve p 
m, Maliye Bakanlığın'da bütçe 
olmasında büyük zorunluluk vard 
ceki yıllarda olduğundan daha e 
bütçeli idareler ile Kamu İktisadi 
lemek açısından elde olması zoru 
Haziran 1982 içinde yayınlanması 

5.: Konsolide Devlet Bütçesi 
çalışan Komisyonumuz, aynı zam 
yatırım politikalarını ve (bunların 
da incelemiştir. Bu incelemenin so 

a) Genel Kurula sunulacak 
en iyi tahminleri içinde Ibulundu 
gelerin korunmasına özen gösteri 
lirlerinin sapanabilmesine ve hu 
de 1982'de alınacak tedibirleran dtk 

Bu yöntemlerin sonuçları geci 
azaltıcı etkiler yapacak vergi kan 
ri, Mali Denge Vergisi gelirlerin 
mıştır. Mali Denge Vergisinin or 
niyle sözü edilen vergi tahminind 
TL. yerine 37 077 866 000 TL. o 



b) 1981'de ibaşarayla gerçeMeştirilen ihracat artışı ve ithalat artış hızındaki 
yavaşlama diş ticaret açığım azaltmış, hızla artan 'işçi dövizleri ve diğer döviz 
gelirleri Cari İşlemler Dengesine çok yaklaşmamızı sağlamıştır. Dış ticaret ve 
cari işlemler açığının hızla azalması, ekonominin döviz dar boğazının aşılma
sında kolaylık sağlarken enflasyonist baskıları artırıcı etkiler yapmaktadrı. Eiko-
fiotminin döviz kaynaklarını arteıeı her türlıü tedbire devam edilmelidir; ancak 
bu sırada maliye ve para - kredi alanında alınacak tedbirlerle bu olumlu geliş
menin yaratacağı enflasyoınist baskılar gideriknöye çahşılmahdır. 

c) Yüksek faizler, tasarrufların ve parasal servet tutmanın teşvik edilmesi, 
sefektif faizlerle üretimin ve ihracatın teşvik edilmesi Ibiçiminde uygulanan pa
ra - kredi politikasının, lolumlü sonuçlar verdiği kabul edilmektedir. Ancak bu 
para - kredi politikasının dksSilklikleri, 1982 ıbaşında tamamlanabilirse, 1982 yılı 
sonunda yıllık enflasyon hızının öngörülenden daha çok yavaşlatılması imkân
ları vardır. Bu eksikler, 1982 başında tamamlanmalıdır. 

6,, 1981'de üretim, sağlıklı îbir artış temposuna girmiştir. Bununla birlikte 
sanayide kapasite kullammı ortalama olarak '% 50'nin biraz üzerindedir. 1982' 
de mevcut kapasitenin iyi kuşanılması sağlanmalıdır. Bunun için para - kredi 
alanında işletme sermayesi kredilerinin artırılması ve faizlerinin azaltılması için 
her türlü tedbir alınmalıdır. 

Uygulanan yatırım politikasının syileştirilmesi istikrar programına katkılar
da bulunacaktır : 

Yatırım politikasındaki aksaklıkların temel nedeni, yatırımların finansman 
(kaynaklan konusundaki bilgilerin çok eksik olmasıdır. Eldeki 'bilgiler, yatırım
ların en sağhklı kaynağı olan halk tasarruflarının hacmi konusunda bir fikir 
vermemektedir. Bu nedenle ülkemizde yapılacak yatamlann finansman biçim
leri ve kaynak sağlığının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapma imkânı bu
lunmamaktadır., Ancak bu konuda elde edebildıiğimiız bilgiler, kamu kesimi fi
nansman yönteırMerinin iyMeştirilmesinin sağlanaibileceğini göstermektedir : 

— 1963*160 beri yapılan yatırım uygulamalarında toplam yatırımların ka
mu - özeti payları, ;% 50 - 50 civarında oluşmuş iken, 1982'de kamu kesiminin 

toplam yatırımların |% 58'ini yap 
da kamu 'kesimi yatınım toplamın 
nındalki yatıran payının kamu kes 
olduğu düşünülmektedir^ Bu yükse 
luğun giderilmesi ve taldbin canl 
nunla birlikte bu orandaki yatırım 
bu yatırım harcaması, enflasyon b 
hızın üzerine çıkabilir. Bu sonuc 
rının finansmanı konusu yıl içinde 

— Kamu İktisadi Teşebbüsler 
lara 472 milyar TL. tutarında salb 
tırım görevinin, KİT'lerin sağlıklı 
hacminin yaklaşık iki katı olduğu 
faaliyetlerinin enflasyon (baskısı y 
dana sağhklı kaynaklardan finians 

198 i'de DPT tarafından yapıla 
ve 1982'nin ilk altı ayında nakde 
onların tamamlanması sağlanmalıd 
içinde böyie bir öncelikle sonuçl 
yatırımları hızlandırmak mümkün 

Sayın Basın Mensupları; 

1982 yılında bütçe uygulamal 
yeniden düzenlemelerin yaratacağ 
için yapılan harcamanın kontrol 
metimiz, bu yönde çalışmaktadır. 
de destekleyebilmek için bu yenid 
lerini gerçekleştirecek çalışmaların 

1982 Mali Yıh Bütçesinin ve 
hepimize refah ve mutluluk getirm 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 4 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KKTDj101,-1111/07061 
DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.11.1981 tarihinde kararlaştırılan « 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 





1982 YILI 
MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 

1982 yıh ekonomik programının hedefleri, temel ilkeleri ile politika ve tedbirleri, efconomîmliziin içinde bulunduğu 
alınarak hazırlanmıştır. 

Bu program, önemli ölçüde sağlaman eikonomlik istikrarın korunması çabalanom yanında gayri safi milli hâsılada % 
hazırlanmıştır. Program kamu ve özel tasarrufların artırılması, bunlann programlanan yatırımların kaynak gereksinim 
amacına yönelik tedbîrleri içermektedir. 

1982 yılında, 1981 fiyatlanyla toplam kaynaklarda % 3'lük bir artış öngörülmüş, toplam sabit sermaye yatırımlar 
sermaye yatınmlarırida % 6.0'lık ve özel sabit sermaye yatırımlannda da % 3,1lik bir artış programlanmıştır. 

1982 yılı ekonomik programında ayrıca stoklarda %32,2'lik bir azalma hedeflenmiş, kamu toplam yatırımlarında % 
ise % 1 ;5'lik bir artış öngörülmüştür. 

1982\İe toplam tüketimde % 4,2, kamu tüketiminde •% 8,1, özel tüketimde de % 3,5'lıik artışlar tahmin edilmiştir. 

KAYNAKLAR VE HARCAMALAR 
i(Cari Fi 

((Milya 
1981 19 

1, GSMH 
2, Dış kaynak 
3, Toplam kaynaklar 
4, Sabit sermaye yatırımları 

— Kamu 
— Özel 

5, Stok değişmesi 
— Kamu 
— Özel 

6ı Toplam yatırımlar 
— Kamu 
— Özel 

7. Toplam tüketim 
— Kamu 
— Özel 

6 623,0 
212,8 

6 835,8 
1 280,0 

735,0 
545,0 
248,0 
133,0 
115,0 

1 528,0 
868,0 
660,0 

5 307,8 
Bl0,Ö 

4 497,8 

8 

8 
1 

1 
1 

6 
1 
5 
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1982 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL G 
{çimde yaşadığımız toplumumuzun ekonomik, ve sosyal sorunlarınım çözüme bağlanmasında önemli işlevler üstlenmiş, 

de de Konsolide Devlet Bütçesini oluşturan Genel Bütçeye DaMt Dairelerle Katma Bütçeli Kuruluşlara ciddi görevler d 

Hazırlanmış bulunan 1982 Mali yılı Bütçe tasarısında ekonomik ve sosyal sorunlarımız bir bütün içinde değerlendiri 
nun gereğince 10 aylık bir dönemi kapsayacak olan 1982 mali yılı için kuruluşlara, işlevlerini yerine götirecek ölçüde 
tadır. 

OBu tasarı ile yaratılan kamu kaynaklarının, IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planmm ve bu planın yıllık dilimi olan 1982 
tusunda yönlendirilmesi esas alınmıştır. 

(1982 Bütçe tasarısı, kalkınma ve enflasyonla mücadele amaçları arasmda dengeli bir uyumu içermektedir. Bu bütçe 
çirilerek alt yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, gelir <fagıfımıt̂ ııt Iryileşithilimesi, sosyal adaletlin bütün topluma yay 
törpülenmesi hedefflenmaştira 

1982 Mali yılı Bütçe tasarısında yer alan öncelik ve büyüklükler, hızlı bir değişim süresi içinde bulunan ekonomimi 
rın en etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayarak mal ve hizmet üretimini artırmaya ve Devlet kurumların 
geliştirmeye yönelik bulunmaktadır. 
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1982 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİ METNİN 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BÎRÎNCt BÖLÜM 

Gider, Gefiir ve Denge 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin hizmetleri için gerekli ödenek tahmin1 tutarını belirlemektedir. 
Madde 2. — Genel bütçenin gelir tahmin tutarını göstermektedir* 
Madde 3. — Birinci maddede yeralan ödenek tutan ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki, gelirler aleyh 

karşılanacağım saptamaktadır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Büitçe Uygulama Esastan 

Madde 4. — Yıl içinde, gelir - gider dengesfiziiğine oîanalk vermemek liçffin ödeneMerin dağıtım esaslarının Maliye Ba 
Yönergeleri ie saptanacağı belSıJtlmektedir. 

(Madde 5. — Yıl içinde personel giderlerinin program, aljt program, faaliyet ve projeler arasında dağılımının düze 
ler bütçelerinde yeralajn. baza ödeneklerin hizmeti yürütecek kuruluş bütçelerine aJdanliaıbimesS; için Maliye Bakanına y 

(Madde 6. — 1050 sayılı Muhaisöbei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda yeralan ve bütçe uygulaması Me Igiİü b 
tadır. 

Madde 7. — Bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gefekltliirdiği zamanlarda, yenli gelir ve gider tertipleri ile faa 
kanlığınca açılabilmesine imkân sağlamak üzere önerihnektediır 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali PoKtflüı^tlişkm Bükümler 

Madde 8. — Büitçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; gelir ve giderleri dengeli, etkili 
ni, öngörülmesi olanaksız olan olumsuz gelişmelere yol açılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması ko 
dır, 

ıMadde 9. — Resmi taşıtların savurganlığa yol açmaksızın bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımlarının 
taşuöarın bütçeye yük olmaktan kurtarılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. 
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Madde 10. — Kuruluşların geçen yıllarda doğan karşılıklı ve karşılıksız borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hü 
Madde 11. — Katma bütçeli [idarelere yapılacak Hazine yardımlarının koşulan düzenlenmektedir. 
IMadde 12. — Yıllık programlarla yatırım cetvellerinde yeralan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım 

Kuvvetler ve Nato Enfra^rükfcürünün gerektirdiği hizmetlerle RE-MO kapsamı içinde yeralan hizmetler h?riç) 
Madde 13. — Genel ve katma bütçeli idarelerce Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış 

Madde 14. — Ülkemizin sosyal, ekonomik ve mali alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için ödenek ihtiy 
kin hükümler yer almaktadır. 

Madde 15. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve dışında okutturacakları öğrenciler için 
kayıl biçimini saptamakttadırj 

IMadde 16. — Kamu kurumları ve derneklerin Bayındırlık Bakanlığı ile Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığına ya 
ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamaya, yıl içinde harcanmayan kısmını ertesi yıîa devretmeye imkân vermektedir 

Madde 17. — Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yıl içinde yapacakları çeşit 
nek aMaııması yapılması amaçlanmaktadır. 

Madde 18. — Bağış ve yardım Yoluyla ve dışalımlar dolayısıyla, gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödenekle 
rük vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı suretiyle ödenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, 1982 mali yılında Mili 
devletlerden askeri yardım yolu veya diğer biçimlerle sağlanacak malzeme ve eşya bedeUerinin bütçeye kayıt şekli d 

Madde 19. — Bağışlara ilişkin, özel ödenek artıkları ile şartlı hizmetine yetmediğinden harcanmayanların bilinmes 
Madde 20. — Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere yapılacak hizmetle 

kaydedilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 21. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesindeki Etüd ve Proje hizmetleri ve iktisadi transferler ve yard 
ödeneklerin kullanılma esasları düzenlenmektedir, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağîi Cetvellere ftigfcjnı Hükümler 

'Madde 22, — Yasaları uyarınca bu Kanuna bağlanan (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (I), (M), (O), (P), (R), ve <T) ce 
Madde 23,24,25. — özellik arzeden hükümlere göre, (B) cetveline gelir kaydolunacak diğer kaynaklan gösterme 

- Madde 26. — (H) cetvelinde yer alan katsayı, oran ve miktarlar ile Harcırah Kanunu Hükümlerine ilişkin diğer e 
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İKİNCİ KISIM 

Kanını Personeline îti^dtn Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ayiridara tilkin Hükümler 

Madde 27. — Madde metninde belirtilen Kanunlara göre, Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen katsayıları belirlem 
Madde 28,29,30,31,32. — Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanununa konulan hükümlere göre personelin (M 

ilgili esaslar düzenlenmektedir. 
(Madde 33. — Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilen askeri personele verilecek aylık ödeneklere ilişkin 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, (Yan Ödemeler ve (Düğer Ödemeler 

Madde 34,35,36,37,38,39,401,41,42,43. — Aile yardımı, doğum yardımı, tedavi yardımı, tayın bedeli, ikramiye ve öd 
yan ödemeler, kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, ekders ücreti ile konferans ücreti hakkında hükümler yer almak 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuraflnşlanrta İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazüne İşlemleri 

Madde 44. — Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemelerdi zamanında yapılabilmesini 
dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere, en çok bir yıl vadeli Hazine Bonolan çıkararak satmaya 
de, aynı zamanda, T.C. Merkez Bankası Kanununun 50 noi maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasından kısa 
tadır, 

Madde 45. — Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider faikını fcapaıtmak için Hükümete tahvil çıkarma 
Madde 46. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve 

nacak imkânların bütçdeştirlme esaslarını içermektedir, 
Madde 47. — Yabancı ülkeler, Uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kurumlarla Hükümetimiz arasında 

cak olanakların, beli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için de transfer garantisini sağlayacağı hü 
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Madde 48. — Dış finansman miktarını artırmak maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmalar 
kılan 244 sayılı Kanunun kapsamını genişletmek amaç edinilmiştir. 

Madde 49. — Yatırımları ve ihracatı teşvik gayesi il& orta ve uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatmasını s 
tif kredi fonundan faiiz farkı iadesine 1982 yılında da devam olunması hükmünü içermektedir. 

Madde 5<X — Daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyla, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit idaresi yö 
ların hazinece kısa süreli tasarrufunu sağlamak için seVkedilmiştir, 

Madde 51. — Yasası uyarınca geri verilecek paraların ödeme biçim, yöntemleri ve yaptırmaları düzenle mistir^ 
Madde 52. — Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, özel idarelerin ve kamu ekon 

fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Mali Planlama konusunda çalışmalara girilm 
ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önlemek v 
getirilmiştir. 

İMadde 53. — 347 sayılı Kanun ile 1982 mali yılında ödenmesi gereken TC Merkez Bankası'na olan ve tahkim ed 
olanaklarının yetersizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir, 

Madde 54,55,56. — Kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Ay 
yesine ilişkin bazı mahsup işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Madde 57. — 440 sayılı Kanuna tabi Kamu îktifali Kuruluşlarının programlanan kendi olanakları dışındaki finan 
sı kanalıyla 'karşılanmasını sağlamak için teklif olunmuştar. 

Madde 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer kamu ikt 
lerine, hazineye ve diğer bazı kuruluşlara olan ve daha sonra doğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulun 
ile giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 59. — Kamu İktisadi kuruluşlarının birbirleri ve hazine ile olan borç ödemelerinde gecikmeleri önlemek v 
getirilmektedir. 

Madde 60. — Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'niün dış borçlarının ödeme esa 
Madde 61. — Hazinece Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 sayılı Kanuna g 

İMadde 62. — 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca iktisadi Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal ve hizmet 
ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kuruiu'nca tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde doğacak zararla 
kırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurul'nca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansman sıkıntısı için 
amacı güdülmüştür. 

Madde 63. — Destekleme alımları ile görevlendirilecek kuruluşlarla kamu iktisadi teşebbüslerinin finansman ihtiy 
Madde 64. — Belediyeleri 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince alacakları paylardan Türkiye Elektrik K 

ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının belirli oranda ödetme yetkisini içermektedir. 
'Madde 65. — Dış kredi ve istikrazlardan sağlanan imkânlara ait hesapların) duzeMmesi amacında ve ödenmesinde g 

düzenlenmektedir. 
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Madde 66. — REM O Kanunu'na bütçe yılı sonuna kadar uzatma yeni tertip açma ve bakiyeleri devretme yetkisi ve 
Madde 67. — Kültür Merkezlerinin yapım, bakım ve onarım işleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Madde 68. — Köy yolları ile köy içme suyu yapımlarında, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nın, 6200 ve 553 

rinden yararlanabilmesine imkân sağlamak üzere önerilmektedir. 
Madde 69. — 186 sayılı Kanunla Jandarma, Subay, Askeri memur ve astsubaylar için lojman inşaası kabul ed 

meleri 190 sayılı Kanunda yer almamıştır. Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılmış lojmanların bakım, onarım, idame ve 
Jandarma Genel Komutanlığı'na ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar uygulanmak üzere 

Madde 70. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemelerin belli koşullarla y 
Madde 71. — Zaman aşımına uğrayan kişi borçlarının kayıtlardan silinmesinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmes 
Madde 72. — Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş bu 
Madde 73. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için tespit edilen mahsup süresinin mali 

tedir. 
Madde 74. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını beHrtnıek 
Madde 75. — Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatının ihtiyaçları i 

akaryakıt ve madeni yağlarla savaş, araç, makine ve teçhizat ile Gümrük Muhafaza Teşkilatı gereksinimi için Gümrük 
alınacak madde de yazdı malların gümrük ve istihsal vergisi bağışıklığını getirmektedir. 

Madde 76. — Mali yıl içinde olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye konulan ödenekle 
tadır, 

Madde 77,78. — Bu Kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir. 





1982 Mali Yılı 
Gel i r Bütçesi Gere 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1981 Bütçe yılında Gelir Vergisi tahsilatının 639 milyar 310 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçm 
lan Milli gelir büyüklükleri, vergi gelirlerinin artırılması konusunda alınan yönetim önlemleri, yaygın ve sürekli den 
cunda Gelir vergisi tansilatatfda önemli artışlar beklenmektedir. 

Ayrıca 1982 yılına ait olarak; yıllık programda öngörülen büyüme, toptan eşya fiyatlarında beklenen artışlar v 
yılının 10 ayı için 1981 yılı tahsilat tahminine göre, % 12.8 oranında bir artışla 721 milyar 499 milyon 143 bin lira ge 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MSyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
rrahmini 

43 200.0 
63 265.0 
93 250.0 

163 000.0 
329 000.0 
684 ,127.7! 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

46 588.7 
69 674.4 

108 378.6 
191 779.7 
385 718.8 
$39 31Q.Ö (*> 

Fark 

+ 12 962.2 
+ 23 085.7 
+ 38 704,2 
+ 83 401.1 
+ 193 939.0 
+ 253» 591.12 

Oran 

:+ 
+ 
+ 
+ 
:'+ 
+ 

'% 

38 
49 
55 
76 

101 
65 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR YERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomik kalkınmaya paralel olarak iş hacminde meydana gelen büyüme, kurumlaşmanın artması, etkin denetim-tati 
rumlar Vergisinden 1982 Mali yılında 130 milyar l i r a ^ gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 

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 % 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

7 200.0 
8 080.0 

11 500.0 
14 900.0 
28 500.0 
76 040.0 

6 341.2 
8 109.2 

16 885.7 
19 082.0 
37 126.9 

BQ 000,0 (*)• 

.+. 
•+ 

+ 
•+•' 

+ 
+ 

1 094.0 
1 768,0 
8 776.5 
2 196.3 

18 044.9 
92 873.1 

•+'• 20.8 
+ 27.9 
+ 108.2 
+ 13.0 
'+• 94.6 
+ 250,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Olirin Çeşidi : GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1981 Bütçe yılında Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi tahsilatının 5 milyar 300 milyon lira olarak gerçekl 
da iyileştirici yasal düzenleme de gözönünde bulundurularak, 1982 yılı 10 aylık taihmini önceki yıla göre, % 3'2.1 
hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

5CO.0 
700.0 

1 300.0 
1 600.0 
3 900.0 
3 500.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

7Q2J3 

1 186.2 
1 527.7 
2 576.7 
4 017.2 
5 300.0 !(*) 

Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

.+• 

+ 
+ 
+' 
+ 
+ 

Fark 

209.6 
483.9 
341.5 

1 049.0 
1 440.5 
1 282.8 

Oran 

+ 
i + 
+ 
+ 
+ ! 

+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getöıfn Çeşidi : MALİ DENGE VERGİSt 

Kesim : 4 Madde : & 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Mali Denge Vergisi Kanununun kapsam Ve nispetini değiştiren yeni yasanın yaratacağı vergi kaybı ve vergi kapsa 
yılında Gelir, Veraset ve İntikal Vergileri ve emlak üzerinden alınan vergilerde beklenen gelişmeler gözönüne alındı 
yılına göre, % 12'lik bir artışla 56 milyar lira olacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

5 000.0 
8 060.0 

11 150.0 
16 640.0 
30 000.0 
46 500.0 

Miktar 

5 656.0 
8 715.9 

12 600,1 
19 674.5 
34 864.5 
50 000.0 •(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1 506.4 
3 059.9 
3 884.2 
7 074.4 

15 190.0 
15 135.5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

36. 
54. 
44. 
56. 
77. 
43. 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : EMLAK YERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1980 Bütçe Kanonunda yer alan bir hükme ve yasal değişikliğe göre, alınan genel beyanın üçüncü yılıdır. B 
ğerlerde değişiklikler beklenmektedir. 1982 yılında tamamlanacak yeni inşaatlarla, gayrimenkullerin devir ve tem 
ikayıt dışı kalmış mükelleflerin tespiti ve yasal düzenleme ile MahalM İdareler paylarının da genel bütçeye alınmas 
len artışın kaynağını oluşturmaktadır. 

Emlak vergisinden 1982 yılında (10 aylık) 1981 yılı tahsilatına göre % 3.1'lik bir artışla 13 milyar 400 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyan TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran ;% 

11976 
11977 
1978 
1979 
11980 
1981 

600.0 
1 400.0 
1 200.0 
1 000.0 
1 400.0 
3 100.0 

346.7 
799.7 
909,6 
933.11 

2 027.1' 
13 000.0 ,(*) 

i+ 
.+' 
+ 
;+ 
+ 
.+' 

2.6 
453.0 
109.9 
,23.5 

l1 094.0 
10 972.9 

+ 
+ 
+ 
+'• 

+ 
+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeHr Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İç üretim ve bedelsiz ithalat yoluyla getirilecek motorlu taşıtların miktarı ve tahsilatı artırıcı Yasa değişikliği 
mali yılı 10 aylık bütçe tahmininin 7 milyar lira olacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mfflyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

İİ976 
11977 
119718 
1979 
11980 
11981 

»Tahmini 

350.0 
500.0 
450.0 
500.0 
1700.3 

10 500.0 

Miktar 

1245.6 
326.S 
1393.4 
467.9 

3 040.31 

'7 500.0 <*> 

.+ 
-t-
,+. 
+ 
•-H 

+ 

Fark 

(511.8 
,8(1.2 
166.6 
74.5 

2 572.4 
4 459.7 

Oran 

.+ 
:+• . 

+ 
+ 
+ 
+: 

•% 

5 
1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ 

1980 - 1981 yılında verilen yeni Emlak vergisi beyannameleri ile emlak değerlerinin yükseltilmesi, rayiç bedel uyg 
hını artırıcı etkilerini 1982 yılında da devam ettirecektir. 1982 yılının 10 ayı içinde bu vergiden 3 milyar 700 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1976 
!1977 
1978 
1979 
<1980 
ıimı 

Bütçe 
(Tahmini 

520.0 
«00.0 
950.0 

1 200.0 
2 000.0 
2 900.0 

Miktar 

468.6 
ti$6.4 
925.0 

1 353.0 
2 050.7 
4 000.0 (*) 

+ 
-j-

+ 
:+: 

+ 
:+; 

Fark 

»1)31.0 
1187.8 

268.6 
428.0 
697.7 

1 949.3 

Oran % 

+ 38 
+ 40 
+ 40 
+ 46 
+ 51 
+ 95 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT w TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN İSTİHS 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Gider verg'ileri yasasını değişltiren yasayla İstihsal vergisinin konusuna giren madde ve malların kapsamının genişle 
lişme, mevcut tesislerdeki kapasite kullanımları, 1982 yılında faaliyete geçecek yeni tesislerin üretime katkıları ve 
darboğazların açılmasına yönelik ekonomik önlemler ve konjoktürel değişmeler ve mamul fiyatlarındaki yükselm 
kaynaktan 88 milyar lira tutarında gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. Beklenen artış oranı önceki yıla göre, 6.2 

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 % 

1+ 3 270.0 + 
,+. 2 386.6 + 
H-1 5 497.5 + ; 

+ \B 2016.9 + 
+ 22 536.6 + 
-H 08.608.1 + 

1976 10 000.0 10 614.3 
1977 (İ 5 700.0 191 000.9 
11978 16 500.0 18 498.4 
1979 24 500.0 3tti 705.3 
1980 52 000.0 54 241.9 
1981 SJ 800.0 82 850.0 (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 
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Getirin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALEVAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara gö 

2 milyar 500 milyon lira tutarında İstihsal vergisi elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MByoıı TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1 500.0 
il 400.0 
1 200.0 
1 350.0 
1 600.0 
1 SOO.O 

•İl 179.'2 
.11! 226.7 
11 062.9 
1 -821 <lı 
il 749.5 
12 400.0 <*) 

— 

, + 
— < 

,+ 
— • 

+ 

İl-W S 
47.5 

, 163.8 
758.2 

71.6 
650.5 

— 

+ 
— 

'+• 
— 

+ 

48 
4 

13 
7 
3 

37 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL MADDELERİNDEN AUNAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tekel Genel Müdürlüğünden alınan tekel maddeleri üretim artışlarına dayanılarak yapılan tahminlerine göre, 198 
milyar lira olacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl (Tahmini Miktar Fark Oran % 

1976 
(1977 
11978 
1979 
1980 
11981 

S 800.0 
12 500.0 
13 000.0 
16 000.0 
28' 290.3 
49 000.0 

9 082.8 
7 250.1 
& 367.4 

18 914.5 
29 141.6 
65 000.0 (*) 

+ 
— 
i+' 
+ 
+ 
+ 

2 286.2 
1 (832.7 
1 1117.3 

10 547.1 
110 227.1 
33 858.4 

+ 
— 
+ 
+ 
+' 
+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GtSMn ÇcşÜdii : İŞLETME YERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanındaki genişleme ve artın lan vergi 
1982 yılında (10 aylık) 6 milyar 700 milyon liralık gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. Bu rakam, 1981 yılı gerçekleşm 
etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1976 
1977 
U978 
11979 
1980 
11981 

Bütçe 
(Tahmini 

1 200.0 
1 500.0 
1 850.0 
2 900.0 
4 000.0 

17 300.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

1 104.1 
1 566.9 
2 276.6 
3- 333.2 
5 222.0 
6 000.0C*) 

M E 

önceki yıla göre değişme 

ı+; 

;+• 

;+ 
:+ 
:+' 
+ • 

Fark 

250.0 
462.8 
709.7 

1 056.6 
1 8^8.8 

778.0 

Oran 

.+ 
+ 
+ 
+! 

.+' 
+ 

% 

29. 
41. 
45. 
46. 
56. 
14. 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşitti : ŞEKER İSTİHLAK VERGİSİ 

Keşlim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye Söker Fabrikaları A.Ş. nin 1982 yılı 10 aylık üretim tahminleri ile aynı yılla ilgili Şeker tüketim 'ta 

Bütçe yılı Şeker istihlak vergfei (hâsılatı 860 milyon Kra olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre 'değişme 

Yü 

1976 
1977 
1978 
11979 
1980 
1981 

Bütçe -
(Tahmini 

900.0 
1 100.0 
1 100.0 

9501,0 
950.0 
900.0 

Miktar 

738.8 
726.1 
1843.8 
825.8! 
673.5 
90Ö.0(*> 

;.+' 
— 
1+J 
— 
— 
.+ı 

Fark 

94.7 
Uİ2.7 

1117.7! , 
Hfcflİ 

152.3 
226.5 

Oran 

.+' 
— 

,B3 
— 
— 
+i 

% 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : TAŞIT ALIM YERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İç üretim, bedelsiz ithal yoluyla yurda getirilecek motorlu taşıt sayısı ve el değiştirmelerin son yıllardaki gelişimi 
1981 yılı gerçekleşme tafrrriinıine göre, % 6.7 oranında bir artışla 8 milyar lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

1976 
1977 
!978 
1979 
1980 
1931 

Tahmini 

ti 4oao 
2 300.0 
2 ÖOO.O 
1,1 800.0 
2 100.0 

19 500.0 

Miktar 

11 485.0 
1 608.4 
î 721.0 
1 780.1 
3 om.8 
7 500.Ö(*) 

İ-H 
\+] 

:+; 

!+j 

İ-H 
:-H 

Fark 

'5Üfr.6 
İ123.4 
112.6 
59.1 

1 224.7 
4 495.2 

Oran 

+ 
+ 
+' 

, + 
+; 

+! 

% 

51 
8 
7 
3 

68 
!49 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 
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Gelirin Çeşidi : EMLAK ALIM VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

198ıl yılında Emlak alım vergisi tahsilatının 14 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu verginin g 
devamlı artış olan bir vergidir. Emlâk değerlerindeki yükselişler ve rayiç bedel uygulaması 1982 yılında yapılacak alı 
etkileyecektir. 

Bu nedenle, bu verginin 1982 yılının 10 ayı içinde 1981 yılı tahsilat tahminine göre, % 10.7'lik bir artışia 15 milyar 
mıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
il 981 

Bütçe 
Tahmini 

2 480.G 
4 600.0 
6 500.0 
4 900.0 
8 300.0 
18 300.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 441.7 
4 344.9 
5 160.4 
6 774.8 

11 646.3 
14 O0Ö.Ö(*) 

!+'• 
;+ 
;+ 
+i 
;+ 
-K 

Fark 

643.3! 
1 903.2 

8(15,5 
1 614.4 
4 8^1.5 
2 353.7 

Oran 

+< 
+ 
+ 
+: 

+ 
+• 

% 

35 
77 
18 
31 
71 
120 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmini 
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Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : o 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktaki mevcut artik miktarına göre 1982 Bütçe yılıöda 40 milyon lira gelir sağlanabileceği tahmin edi 

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 % 

14.2 
17,5 
335 
11.1 
H6S 
40.Q (*) 

— 
;+ 
•+: 
— 
.+• 

1+ 

3.8 
3.3 

16.0 
122.4 

5.4 
23.5 

— 
:+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

20.0 
15.0 
10.0 
10.0 
7.0 

10.0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 
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Geürin Çeşidi : BANKA ve SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Yasa değişikliği, geçmiş yıllar tahsilat gelişimi ve vergiye konu Banka işlemlerinde 1981 yılında meydana gelecek g 
tan 1982 yılı 10 ayı içinde 75 milyar lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyoı* TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

«Tahmini 

5.900.0 
8.20O.O 

11.000.0 
16450,0 
25.250,0 

67.00,0 

Miktar 

6.257.0 
8.734.0 

111.847.0 
•18.21il.il 
42.866.11 
75.000,0 (*) 

+ 
,+ 
L+ 
4-
ı+ 
+ 

Fark 

1.687.2 
2477.0 
3.113.0 
6.364.1 

24.655.0 
32.133.9 

Oran 

+ 
;+ 
+: 
;+ 
:+' 
i+ 

'% 

36 
39 
35 
53 

135 
75 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://�18.21il.il


— 32 — 

Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin gelişimi ve çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler gözönün'de tutulmak suretiyle, bu kaynak 
lira gelir sağlanacağı hâsapfianinu$tır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
(Tahmini 

400.0 
400.0 
450.0 
600.0 

1.300.0 
1.000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

342.5 
403.0 
462/7 
'883.7 

1.323.0 
2.500.0 (*) 

Fark 

— 43.9 
,+ 60.5 
| + 59.7 
+ 421,0 
i+ 439.3 
;+• 1.177.0 

Oran 

— 

+ 
+ 
.+ 
>+ 
+ 

% 

(*) 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, 1982 Bütçe yılının 10 ayı içinde PTT Hizmetleri vergisinden e 
göre, % 20 oranınlda bir artış göstererek 4 miyar 2CO milyon liraya ulaşacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yd 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
(Tahmini 

300.0 
375.0 
460.0 
700,0 

1.600,0 
1.100.0 

Miktar 

26Ö.0 
168.0 

592.5 
1.270.6 
2.268.1 
3.500I.Ö (*) 

+• 
— 
!+ 
!+ 
+ 
;+' 

Fark 

2.8 
92.0 

424.5 
678.1 
997.5 

1.231.9 

Oran 

-f 
— 
+ 
•+ 
+ 
+ 

'% 

1 
35 

252 
114 
78 
54 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin? 
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Gelirin Çeşidi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Verginin kapsamı, tarifesi, vergi denetimi ve uygulamadaki vergi kaybına neden olan boşlulkları giderici yasa de 
yapılan hesaplara göre, bu vergiden 1982 yılının 10 ayı içinjde önceki yıl tahsilat tahminine göre, % 41.7'lik bir artış 
ğı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahminî Miktar Fark Oran % 

5 

4 
1 

1976 
İ1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

300.0 
325.0 
350.0 
420.0 
450.0 
300.0 

248.6 
240.5 
3'77.6 
374.1 
546.9 

1 200.0 (*) 

+ 
— 

+ 
— 

+ 
+ 

64.2 
8.1 

1S7.1 
3.5 

172.8 
653.1 

+ 
— 

+ 
— 

+ 
+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : SPOR TOTO VERGİSİ 

Kesim : 5 Mddde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1982 mali yılında 400 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmili edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979: 
1980 
1981 

Bütçe -
(Tahmini 

30.0 
20.0 
4.0 
5.0 
6.0 

50.0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir 

Miktar 

0.7 
8.9 
6.6 

33.4 
45.4 

300.0 (*) 

E 

önceki yıla göre değişme 

Fark 

— 21,8 
+ 8.2 
— 2.3 
+: 26,8 
+ 12.0 
+ 254.6 

Oran 

— 
+' 1 
— 
+ : 

+ 
+ 

'% 

96 
171 
25 

406 
35 

560 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 36 — 
Gelirin Çeşrdi : DAMGA YERGİSİ 

Kesim : 6 Mstfide : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomideki gelişmeler sonunda hızla artan işlemlere paralel olarak bu verginin hâsılatı da önemli ölçüde artma 
sebep olan pul yapıştırarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; verginin beyan üzerinden malkbuz karşılığı öde 
şikliği ile verginin kapsamı ve tarifesi önemli oranda genişletilmiştir. 

Bu faktörler ve Damga vergisine konu işlemlerin yıllılk artış gelişimi gözönünde tutülaıalk; 1982 yılı Bütçe ta 
Bir Önceki yıl tahsilat tahminine göre artış oranı % 13.2'dir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl (Tarımini Miktar Fark Oran % 

1976 
'19771 
1978 
1979 
1980 
11981 

4 300.0 
6 700.0 
9 500.0 

10 200.0 
18 800.0 
76 000.0 

5 112.1' 
6 460,5 
8 18/23.7 

13 894,3 
27 271.1 
53 000.0 <*) 

••+ 

+ 
j_ l - ! 

+ 
+ 

• + ' 

1 587.4 
1 348.4 
S 363,2 
5 070.6 

13 376.8 
25 728.9 

+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 

5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göte geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : İLAN ve (REKLÂM HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 7 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin ilk uygulama yılında 800 milyon lira gelir sağlanacağı beklenmektedir. 1982 yılının 10, ayı içinde v 
1 milyar 200 milyon lira gelir elde edileceği Tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Talimini Miktar Fark Oran % 

1981 — 800.0 (*) 

(*) 5 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelfrîn Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : t 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Önceki yıllardaki taşınmazların el değiştirmeleri ve emlak değerlerinde 1981 yılında gözlenen kıyinet artışları d 
10 ayı içinde 1981 yılı tahsilatına göre, % 6.7'lik bir artışla, 1 milyar 60Q milyon lira hâsılat elde edileceği taihmin e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

150.0 
220.0 
400.0 
400.0 
525.0 

l 500.0 

G r E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

Iİ88.9 
255.2 
•3)18.7 
431.3 
715.7 

il 500.0 (*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
;+; 

+ -
+ 
+ 
+ 

59.6 
66.3 
63.5 

112.6 
284.4 
784.3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+' 
+ 
+ 

'% 

46 
35 
24 
35 
65 

10 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : YARİGI HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllaırdalkfi artış oranlan gözönünde tutularak, 1982 Bütçe yılının 1Q ayı içinde 3 milyar 100, milyon lira 
1981 yıh tahsilat tahminine göre, % 3.3'lük oranında bir artışı ifade etmektedir., 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
•1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

250.0 
310.0 
400.0 
525.0 
750.0 

8 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

275.9 
350.6 
475.1' 
«70.8 

1 550.2 
3 000.0 

Fark 

+ 51.2 
+ 74.7 
+' .124.5 
+ 195.7 
+ 879.4 

(*) + i 449.8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

'% 

2 
2 
3 
4 

1 
9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşfoii : NOTER HARÇLARI 

Kesim : 9 Mstide : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye'deki noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olara/k artan iş hacmi ve geçmiş yıllardaki tahsilat g 

bu kaynaktan 3 milyar 100 mifyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
198d 
1981 

Bütçe 
(Tahmini 

200.0 
300.0 
326.0 
380.0 
520.0 

4 550.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

264.4 
321.8 
364.2 
454.7 

.11 750.8 
3 000.0(*) 

Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

;.+: 

+'• 

>+' 
+' 
;'+' 
.+• 

Fark 

ms 
•57.4 
42.4 
90.5 

1 29*6,1 
1 249.2 

Oran 

+' 
+ 
+ 
.+ 
.+/ 
+ 

• % 

3 
2 
1 
2 

28 
7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : PASAPORT ve KONSOLOSLUK HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönüntie bulundurularak, 1982 Bütçe yılında bu kaynaktan 2 milyar 100 m 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyoo TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978i 
1979 
1980 
198H 

Bütçe 
(Tahminıi 

300.0 
'380JÖ 
580.0 
550.0 
Ö30.0 

7 550.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

'379.4 
449.Ö 
446.6 
451.9 
,770.9 

2 000.0l(*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

;+ 
!+! 
r -

!+• 

+> 
+ 1 

113.8 
İ7Ö.4 

3.2 
5.3 

3(19.0 
229.1 

Oran 

+ 
,+ 
— 
+ 
+ 
+1 

!% 

4 
1 

15 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Taşıt parkı ve şoför ehliyeti alanların sayısındaki artış ile geçmiş yıllar tahsila#annın gelişimi gözönüne alınarak 
olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981' 

Bütçe 
Tahmini 

70.0 
100.0 
120.0 
100.0 
125.0 

5 600.0 

Miktar 

87.3 
79,8 
77.9-
74.0 

'3'28J8 
1 500.0(*) 

+' 
— 
—> 
—' 
+( 
,+' 

Fark 

17.1 
7.5 
1.9 
3.9 

254.8 
1 171.2 

Oran 

+< 
— 
— 
— 
+: 
+ 

'% 

3 
3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

Kesim : 9 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllar tahsilatının gelişimi' gözönünde bulundurularak 1982 yılında bu kaynaktan 5 milyar 400 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198l; 

fTahmini 

180.0 
200.0 
260.0 
370.0 
450.0 

7 800.0 

Miktar 

'178.7 
218.9 
302.7 
377.2 

<1 138.5 
5 000.0(*) 

,-H 
+' 
..+ 
;.+' 
Î-H 
+ 

Fark 

32.1 
'40.2 
«3.8 
74.5 

761.31 
3 861.5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+•' 

+ 
+ 

'% 

2 
3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKİT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1981 yılı içimde yapılan kur ayaıüalmaları ve ithalat kompozisyonu içind 
durularaık bu kaynaktan 1982 yılının 10 ayı içinde 1981 yılına göre, % 19.3'Mik bir artışla 53 milyar 700 milyon lira h 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mtfyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

6 250.0 
7 900.0 
7 760.0 
7 250.0 

30 800.0 
45 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yda göre değişme 

Miktar 

6 249.9 
6 075,6 
6 929.4 

10 955.1 
23 623.2 
45 000.0 <*) 

Fark 

+ 1 322,8 
— 174.3 
+ 853.8 
+- 4 025.7 
+ 12 668.1 
+ 21 376.8 

Oran 

+ 
— 
+ 
+; 
+ 
+ 

% 

26 
2 

14 
58 

115 
90 

(*) 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 alman bilgilere göre, bu gelir kaynağından 1982 yılında 3 milyar 7Q 

TAHMTNE 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 % 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

550.0 
600.0 
780.0 
800.0 

1 600.0 
3 000.0 

502.6 
914.8 
9)15.9 

1 430.1 
3 961.5 
3 000.0 <*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+• 

— 

255.6 
412.2 

U 
514.2 

2 531.4 
961.5 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

33 
82 

0 
56 

17 
24 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşfoli : 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 bu 
rük vergilerini göstermek üzere kanunlardaki hat ve nispetlere bağlı kalmaksızın ve bu nispet ve hadleri geçmem 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. İtiıaJde alınan vergi ve ıresimlıere karşılık olmak üzere bu verginin tarifesi maddeler iti 
ve 7/13727 sayılı Kararnamesiyle yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır. Yeni tarifeye ve bu konuda getirilen yeni d 
80)0 milyon lira tahsilat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe —— 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 3 
+ 1 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

200.0 
100.0 
190.0 
120.0 
100.0 
500.0 

80.4 
118.3 
120.5 
161.3 
684.3 

1 400.0 (*) 

— 
+ 
i+' 
+ 
+ 
+ 

45.7 
37.9 
2.2 

40.8 
523.0 
715.7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.^ 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1981 ydı içinde yapılmış bulunan kur ayarlamaları ve ithalat k 
gözönünde bulundurularak bu kaynalktan 1982 yıhnın 10 ayı içinde, 1981 yılına nazaran % 10,.4'lüik bıir rtışla 67 m 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
(Tahmini 

7 350.0 
9 250.0 

11 700.0 
11 000.0 
33 300.0 
61 500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir 

Miktar 

9 069.5 
9 500.8 

10 108.9 
13 342.7 
35 101.8 
61 500.0 (*) 

önceki yıla göre değişme 

Fark 

+ 3 521.5 
+ı 43L3 
+ 608.1 
+ 3 233.8 
+ 21 759.1 
+ 26 398.2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

6 

3 
16 
7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak, 1982 yılının 10 ayı içinde ithal edilecek 
yar 20Q milyon liraya ulaşacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

197tf 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
{Tahmini 

5 500.0 
tf 300.0 
5 800.0 
G 970,0, 

13 700.0 
8 000.0 

Miktar 

4 298.4 
5 889.2 
5 581.0 
7 2311.0 
7 8119.7 
S 000.0 i(*) 

i+' 

+ 
— 
+ 
+ 
'•+ 

Fark 

23.0 
1 590,8 

308.2 
1 Ö50.0 

'588.7 
180.3 

Oran % 

+ • 

+ 
• — 

+ 
+ 
+ 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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Geürm Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALİNACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İthaflat damga resanini % 25*den % l'e indiren 25 . 1 .1980 gün ve 8/181 sayılı Kararname, 1982 yılı için program 
lan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içinideki vergili ithalat miktarı ve alınacak etkin tahsilat önlemleri gözön 
4 milyar 200 milyon lira Damga resmi tahsilatı elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
(rahmini 

3 300.0 
51 300.0 

11 900,0 
10 860.0 
1 400.0 
3 000.0 

Miktar 

4 267.0 
5 789.2 

10 908.4 
15 248.4 
2 916.4 
4 000.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
.+ 

Fark 

1 486.8 
1 522.2 
5 119.2 
4 340.0 

112 332.0 
1 083.6 

Oran % 

+ 5 
+ 3 
+ 8 
+ 3 
— 8 
+ 3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getrin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde :2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Taibii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak, 1982 yılının 1Q ayı içinde ithai edilecek 
300 milyon lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1976 
11977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

1 150.0 
1 900.0 
3 596.2 
5 400.0 

700.0 
5 000.0 

Miktar 

1 010.5 
1 583.9 
5 674,6 

13 481.2 
3 191.3 
3 400.0 <*) 

+ 
+ 
~ 
+ 
— 
+ 

Fark 

286.2 
573.4 

4 090.7 
7 806.6 

10 289.9 
208.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 

— • 

+ 

% 

5 
25 
1 
7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 yılı ithalat programı ve Rıhtım resminin, yıllara göre gelişimi dikkate alınarak, 1982 yılının 10 ayı içinde bu 
lanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

250.0 
200.0 
360.0 
475.0 

1 800.0 
4 000.0 

Miktar 

757.4 
965.8 
598.7 
505.5 

1 493.7 
0 500.0 

-

<*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

Fark 

456.2 
208.4 
367.1 
93.2 

988.2 
7 006.3 

Oran 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

% 

15 
2 
3 
1 

19 
46 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşids : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilere göre, 1982 yılının İG alyı içinde ithail edilecek akaryakı 
tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Talimini 

400.0 
700.0 
820.0 
875.0 

4 6Ö0.0. 
10 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2Î13.S 
509.5 
649.0 

2 580.9 
7 9*6)1.7 
5 000.0 (*) 

,—, 

:+ 
+ 
,+ 
;+! 
— 

Fark 

253.1 
296.0 
139.5 

1 931.9 
5 380.8 
2 961.7 

Oran 

— 

+ 
•+ 

+ 
+' 
— 

% 

1 

2 
2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirîn Çeşidi : DİŞ (SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 

Kesim : S Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Bütçe yılının 10 ayı içinde yapılacak olan seyahat harcamaları nedeniyle, 7 miyar 200 milyon lira hâsılat beklen 

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 % 

1976 
1977 
197a 
1979 
1980 
1981 

— 
— 

1 OOÖ.O 
1 400.0 
5 100.0 

no oöao 

1.3. 
0.5 

1' 253.9 
2 387.0 
5 327.7 
6 50aO(*J 

.+ 
—-
+l 
/+' 
+ 
+; 

0.8 
0.8 

1 253.4 
•1 133J! 
2 940.7 
1 T72.3 

-H 
— 
+ 
+> 
+ 
+'• 

160 
61 

25 060 
90 

123 
22 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : RESMİ BASIMEVLERİ OKULLAR ve DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İlgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre, bu kaynaktan 1982 yılının 10 ayı içinde 15 milyon lira gelir sağlanacağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
19771 
1978 
'1979 
1980 
1981' 

Bütçe -
(Tahmim 

10.0 
12.0 
,10.0 

6.0 
7.0 

10.0 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

3.4 
4.7 
5.0 
9.11 

13.6 
14.0(*) 

Fark 

—. 
i+(-
,+! 

ı+' 
+ 
+• 

0.5 
1.3 
0.3 
4,1 
4.5 
0.4 

Oran 

—. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+> 

% 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Geffirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İBARELERİN GELİR FAZLALARI 

Kesim : 1 MaldAe : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Katma Bütçeli Kuruluşların bazılarının 1982 yılında bütçe gelirlerinde fazlalık alacağı tahmin edildiğinden, 100 m 

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 % 

(*) aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşJdfi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

M Ü Reasürans T. A. Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1981 Bütçe yıimın 1Q ayı içinde 15 milyon lira ge 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mİfyon TL.) 

Yü 

1976 
1977 
1978 
1979 
198Ö 
198)11 

Bütçe -
Tahmini 

8.0 
12.5 
15.0 

9.0 
10.0 
'13 .d 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

8.0 
«.4 
9.6 

12.2 
20.6 
14.5(*) 

Fark 

,+' 
!+' 
;+• 
:+; 
;+' 
— 

0.1 
a4 
1.2 
2.6 
8.4 
6.1( 

Oran 

+• 

+ 
+! 

+ 
+; 

—> 

% 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 



— 57 — 

Geürin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Mtflde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol Işierl Genel Müdürlüğünden alman bilgiye dayanılarak 1982 yılı Bütçe 

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 % 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198li 

25.0 
14.0 
U5.CI 

5.0 
ıad 
12.0 

Itt'JÖ 
7.9 
9.8 
'5.7 

192,7 
0.6(*) 

,+> 
— 
!+! 

"— 
:+' 
— 

£0 
3.7 
1.9 
4.1 

1*7.0 
192J1 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 

20 
31 
24 
41 

3 280 
99 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Yerli ham petrol üretiminden ayin olarak alınan D evlet hissesinin satış fiyatı gözönünde bulundurularak, 1982 yılı b 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoıı TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

300.0 
356.0 
350,0 
'800.0 

1 300.0 
3) 000.0 

227.0 
'344.9 

1 005.7 
876.1 

3 602.5 
4 000.0 <*) 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
,+i 

49.5 
117.9 
660.S 
129.6 

2 726.4 
397.5 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1 
5 

19 
1 

31 
1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1 milyar 255 milyon 200 bin lira gelir 

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 % 

1976 
1977 
1978 
1979 
il 980 
1981 

!275.Ü 
175.0 
400.0 
700.0 

li 123.5 
'600.0 

,226.6 
274.9 
367.5 
386.8 
595.1 

T 150.0 <*) 

+ 75.5 
+ 48.3 
+ 92.6 
+ 19.3 
+ 208.3 
+ 554.9 

+ 5 
+ 2 
+ 3 
+ 
+ 5 
+ 9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin*, 
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— 61 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN AL 

Kesim : 3 Mgtfde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaiktan 1982 Bütçe yılında 200 bin lira gelir sağlanacağı öngörühnüştiir. 

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 % 

1976 
1977 
1978 
1979 
198Q 
1981! 

0.1 0.1 "+ 0.05 + 10 
0.1 0.1 — 
o.ı o.r — 
01 0.1 — 
0.1 0.1 — 
0.1 0.1 <*) — 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin*. 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Bütçe yılında bu kayraktan 200 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
'1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
(Tahmini 

0.100 
0.100 
0.100 
0J100 
0.150 
0,150 

G E R 

Bir 

Miktar 

0.062 
0.086 
0.134 
0.154 
0.222 
0.700 (*) 

ç 

önceki 

+ 
+ 
+ 
J_ 

+ 
+ 

E K L E Ş 

yıla 

M E 

göre değişme 

Fark 

0.010 
0.024 
0.048 
0.020 
0.068 
0.478 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

19 
38 
55 
14 
44 

215 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 63 — 

Gelkiu ÇeşBdB : T. C. MERKEZ BANKASI SAFİ HÂSILATI 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 60 ncı maddesine göre, net kârdan vergiler ödend 
sonra kalan kısmı HazineVe devredilmektedir. 1982 Bütçe yılmdia bu kalemden 600 milyon lira gelir sağlanacağı hesa 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Tahmini 

1 600.0 
1 525.0 

600.0 
!•' 645.0 

285.0 
3 500.0 

Miktar 

1 187.9 
1 438 ;1 
1 583.4 

750.4 
212.5 

1 500.0 ,(*) 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
;+ 

Fark 

84.0 
250.2 
145.3 
833.0 
537.9 

1 287.5 

Oran 

+ * 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

% 

2 
1 
5 
7 

60 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 64 — 

Gelİriıı Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDEIİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1982 Bütçe yılında milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yü 

1976 
1977 
1978i 
1979 
1980 
1981 

Bütçe -
(Tahmini 

1 315.0 
40.0 
65.0 

150.0 
120.0 
340.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

27.1 
86.8 
67.4 
86.2 

162.2 
300.0 {*) 

Fark 

+ 15.6 
+ 59.7 
— 19.4 
+ 18.8 
+ 76.0 
+ 137.8 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

135. 
220. 

22. 
27. 
88. 
85. 

(*) 7 aydık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.-



— 65 — 

Geürîn Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1982 Bütçe yılında. 1 milyar ICO milyon Mra gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

Yü 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe -
Tahmini 

276.7 
125.0 
125.0 
190.0 
400.0 
950.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

81.0 
113.5 
164.9 
255.7 
734.6 
700.0 <*) 

Fark 

+ 14.6 
+ 32.5 
+ 51.4 
+ 90.8 
+ 478.9 
— 34.6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

22 
40 
45 
55 

187 
4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 66 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Bütçe ytlında bu kaynaktan 400 milyon lira gelir sağlanacağı tainmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe — 
ıTahmini 

100.0 
100.0 
100.0 
60.0 

180.0 
400.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

50.3 
52.2 
59.4 
95.1 

177.3 
200.0 (*) 

Fark 

+ 23.7 
•+ 1.9 
+ 7.2 
+ 35.7 
+• 82.2 
+ 22.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

8 

6 
8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesini : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Bütçe yılında bu kaynaktan 2 milyar 73 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M3yon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl (Tahmini Miktar Fark Oran % 

5.9 
2.3 
4.5 

21.5 
348.5 

1 072.1 

+ 
+ 
+ 
+ 
_1_ 

_1_ 

1 

3 
43 
25 

1976 260.0 51.1 + 
1977 100.0 53.4 + 
1978 75.0 57.9 + 
1979 60.0 79.4 + 
1980 80.0 427.9 + 
1981 1 600.0 1 500.0 <*) + 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin geçmiş yıfllardaki faaliyet sonuçlan ile 1980 yılındaki durumları nazara alınmak 
yılında bu kaynaktan 34 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

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 % 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

L500.0 
1.960.0 
2.158.0 
1.450.0 
4.129.1 

24.000.0 

766.1 
1.407.7 

201.6 
1.262.8 
5.436.2 
2,195.0 (*) 

— 

+, 
— 

:+ 
;+ 
— 

2J52.4İ 
641.6 

1.206.1 
LG61.2 
4.173.4 
3.241.2 

— 

+' 
— 

+ 
>+ 
— 

7 
8 
8 

52 
3 
5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 69 — 

Gelirin Çeşlklİ : İŞTİRAKLER GELÎRLERt 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate aimarak, 1982 yılında bu kalemden 100 mily 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

11976 
1977 
,1978 
1979 
11980 
1981 

Bütçe -
«Tahmini 

240.0 
490.8 
50,0i 
50.0 
300 
40.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

15.2 
26.5 
41.5/ 
18.3 
30.6 

ıoo.d <*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

— 
;+ 
+ 
— 
ı+ 
i+ 

327.8 
\ltl.3 
15.0 
23.2 
12.3 
69.4 

Oran 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

9 
7 
5 
5 
6 

22 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 70 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1981 Bütçe Kanun Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel bütçe geliri olarak 1982 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
11980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

2.810i) 
1.507.2 
1.400.0 
1.700.0 
1,680.0 
5,168.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1.117.1 
1.557.Ö 
1.727.2 
2.683,3 
4.470.0 
6.000.0 <*) 

,+ 
+ 
+ 
+. 
!+' 
+ 

Fark 

1.020,6 
439.9 
170.2 
956.1 

1.786.7 
ı .530.0 

•> 

Oran 

+ 
• + 

+ 
+ 
+ 
+ 

:% 

1.05 
3 
1 
5 
6 
3 

(*) 7.aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 71 — 

Gelirin Çeşîdi : DİĞER CÜZDAN GEIİRLERÎ 

Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

TC Merkez Bankasınca muhafaza edien Hazine Portföyündeki kıymetlerden '1982 Bütçe yılı içinde 3 milyon lira g 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1976 
1977 
,1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
(Tahmini 

!Q.Ö 
22.0 
15.0 
10JÖ 
3.0 
£.0 

Miktar 

0.9-
4.6 
6.3» 
7.9 

14.3 
2.0 (*) 

;+ 
;+ 
i+: 

i+ 
+ 
— 

Fark 

2.2 
0.7 
1.7 
1.6 
6.4 

12.3 

Oran 

+ 
•+ 

+ 
+ 
+ 
— 

% 

12 

2 

8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 72 — 

Gelirin Çeşidi : FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine hesaplarına Bankalarca yürütülecek faizlerle, Hazine tarafından yasal olanaklar içerisinde çeşitli kuruluşla 
lerinin faizlerinden 1982 Bütçe yılında 3 milyar lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mafyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe 
Tahmini 

400.0 
1' 550.0 

800.0 
1 500.0 
li 640.0 
3 400.0, 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

972.7 
678.» 

1 015.6 
2 500.9 
3 454.7 
2 600.0 <*.) 

+ 
— • 

+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

625.2 
293.9 
336.8 

li 458.3 
953.8 
854.7 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

17 
3 
4 

14 
3 
2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 73 — 

Gefan Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Bütçe yılında bu kaynaktan 130 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edimişür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mityon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
H980 
1981 

Bütçe -
(Tahmini 

50.0 
90.0 
50.0 
70.0 
60.0 

100.0 

Miktar 

30.3 
37.0 
«2.3 
«9.7 

1123.3 
120.0 <•) 

:+• 

.+ 
• + • 

+ 
+; 

— 

Fark 

12.7 
6.7 

45.3 
7.4 

33.6 
3.3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

7 
2 

12 

C*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 74 — 

Gelirin ÇeşkK : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Yasal olanaklara dayanılarak, çeşitli kuruluşlara geçmiş yıkarda verilen borçlar dolayısıyla, 1982 Bütçe yılında 
milyar lira tutarında gelir sağlanacağı tespit edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mjtyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl (Tahmini Miktar Fark Oran % 

'1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1.150.0 
4.3500 
1.340.0 
2J820.0 

25.300.0 
6.500,0 

34.0 
319.2 

1.647.2 
51.059.2 
27.537.0 

4.500,0 (*) 

— 
;+' 
+ 
+ 
— 
! 

77.0 
285.2 

1.328.0 
49.412.0 
23.522.2 
23.037.0 

— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

8 
4 

Z9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 



— 75 — 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Para cezalarını büyülk ölçüde artıran 20 . 6 . 1979 gün ve 2448 sayılı Kanun da gözönünde tutularak 1982 Bütç 
min edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

Yıl 

1976 
Iİ977 
1978 
11979 
1980 
1981 

Bütçe -
(Tahmini 

240.0 
390.0 
300.0 
7000 
800.0 

3.000.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

188.3 
E14.3 
274.1 
419.7 
982.8 

1.600.0 <*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

• + 

•+( 
:+: 
\+ı 
+ 
+ 

«73 
26:5 
59.3 

1145.6 
563.1 
617.2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

86 
14 
27 
53 

134 
62 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 76 — 

Getirin Çegdi : VERGİ ve ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan, 1982 Bütçe yılında 8 milyar lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981i 

(Tahmini 

460.Ö 
900.0 

1 000.0 
2 000.0 
2 400.0 
5 000.0 

Miktar 

560.4 
833.2 

il 800.2 
)2 263.5 
4 253.8 

6 ooao(*) 

;+! 

i+i 
i+' 
.+! 
1+' 
+ 

Fark 

228 JO 

272.8 
967.0 
463.3! 

1 990 Jf 
<1 746.3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+, 
+. 
+' 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 77 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1979 Yıbnda yürüıüüğe giren 20 . 6 . 1979 gün ve 2448 sayılı Kanun da gözönünde tutularak 1982 Bütçe y 
edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M$yon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981' 

Bütçe 
(Tahmini 

200.0 
3'45.0 
130.0 
160.0 
500.0 

1 500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

19.6 
«9.5 

m.9 
366.8 

1 129.6 
2 500.Ö(*) 

!+! 
!+' 
l+' 
i + 
+ 
+ 

Fark 

13.8 
9.9 

72.4 
204.9 
762.8 

1 370.4 

Oran 

1+i 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

2 
1 
8 

12 
20 
12 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 78 — 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim : O Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Çok çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı çeşitli gelirlerin geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi ve 1 
maddeye dahil gelir kaynaklarından 1982 mali yıhnda 67 milyar 294 milyon Mra gelir sağlanacağı öngörülmüştür.. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981' 

Bütçe 
Tahmini 

3 3Ö2.'8 
5 471.2 
6 500.0 

22 331.5 
9 315.4 

29 928.1 

G E R 

Bir 

Miktar 

5 000.8 
6 547.7 

45 1'26.7 
27 954.0 
85 839.1 

120 0O0.Ö(*) 

Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

Fark Oran 

•+. 1 287.3 + 
..+' 1 546.9 + 
l+! 38 579.0 +» 
— ,17 172.7 — 
ı+ 57 885.1 + 
+: 34 160.9 + 

l% 

3 
3 

58 
3 

20 
3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 79 — 

Gcffir&n Çeşidi : KARŞILIK PARALAR ve PROJE KREDİLERİ HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Mali yılında karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatının 70 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979» 
1980 
19811 

Bütçe 
fTahmini 

3 ÖOO.O 
10 537.0 

600.G 
600.0! 

11 OOQ.O 
19 999.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

25.2 
1100.7 

2 020.0 
17 657.11 
23 503.5 
54 999.7(*> 

Ç E K L E § M E 

önceki ytla göre değişme 

Fark 

+; 25.2 
+ 75.5 
:+i 1 919.3 
;+' 15 637.1 
+1 5 «46.4 
+' 31 496.2 

Oran 

+! 

+ 
,+' ı 
.+' 
+' 
+' 

% 

100 
299 
905 
774 
33 

134 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://774
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Gelinin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZÎNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt Fiyat istikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak, Genel Bütç 
50 miyar lira hâsılat belenmektedir. 

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 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

50.0 — — 

1 00Q,Q — — 
7 849.0 0.2 — 

ıo 000,0 ıa 5octo + ıo 499.S 
24 131.7 14 859.7 {*) + 4 359.7 + 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 81 — 

Gelirin Çe^di : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 2 Madde : a 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmıiş yılarda, Yasalara aykırı olarak yurda getirilen otomobillerden «İstikrar Fonuna Katılma Payı» adı al 
Me 'ilgili uygulamaya son verilmişti, Ancalk, maddenin saklı totutaası içdn 1 milyon liralık ıtahmin konulmuş tur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl (Tahmini Miktar Fark Oran % 

— 100 
+ 10 
+ 11 
— 2 
— 9 
— 10 

1976 16.0 
1977 — 
1978 301.0 
1979 300.0 
1980 — 
1981 1.0 

— — 0.03 
2.2 + 2.2 
4.7 ' + • • 2.5 
3.5 — L2 
0.2 — 3.3 
— — 0.2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 82 — 

Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNA 

Kesân : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 Bütçe yılında TC Merkez Bankası nezdindeki 34 No. lu Nato Hesabından Hazineye 40 mityon lira devrohm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bütçe -
«Tahmini 

— 
— 

10.0 
1.0 

10.0 
40.0 

Miktar 

8.2 
2.9 
9.4 

31.8 
48.6 

140.0 <*) 

Fark 

+ 82 
— 5.3 
+ 6.5 
— 224 
•+" 16.8 
+ 91.4 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

100 
64 

224 
238 

52 
188 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Bütçe Kanunu Tasa 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Getir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ: 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1.791.040.143.000) liralık ödenek: verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1.726.040,143 .C00) Ura olarak tahmin edilmiştir. 

D E N G E : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(65.000.000,000) liralık fark iç borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki katına 
kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

ÖDENEK DAĞITIMI : 

MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindeki ödenekler, Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 

AKTARMA : 

MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemi 
altındaki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluyla 
programlar arası aktarma yapmaya, 

BÜTÇE - PLAN 

1982 MALİ YILI B 

BİR 

Ge 

BİR 

Gider, 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye 
cetvelde gösterildiği üzere (1 772 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin 
ği üzere (1 707 118 O0İ9 000) lira olar 

D E N G E : 

MADDE 3. — Ödenekler 
(65 000 000 000) liralık fark iç borçl 

İKİ 

Bütçe U 

ÖDENEK DAĞITIMI : 

MADDE 4. — Taşanının 4 ncü m 

AKTARMA. : 

MADDE 5. — Tadarının 5 nc 



(Hükümetin Teklifi) 

B) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, mali yıl 
içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
Mali yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili Jhizme-

tin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER : 

MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında 
programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya 
projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kaleminden 
oluşur. 

10|5Q sayılı Muahasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanun
da yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırılmasındaki «Program»'ı, 
b) »«Kesim» deyimi <<Altprogram»'ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 

veya «Proje»'yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, 

ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) 'Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, (Personel gider
lerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri 
borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu 
program bazım ifade eder. 

YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI : 

MADDE 7. —' A) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1982 yılı programına 
alınan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) 
ödenek türü altında yeni tertipler; ya da (A) işaretli cetvelin bütünü içinde yeni 
faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

(Bütçe - Plan Kom 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİM 

MADDE 6. — Tasarımn 6 ncı m 

YENİ TERTİP, HARCAMA 

MADDE 7. — Tasarmm 7 nci m 



(Hükümetin Teklifi) 

B) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri 
açmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mafi PoMtikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALÎ KONTROL : 

MADDE 8. — Maliye Bakam, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe 

politikası yürütmek amacıyla gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve karar
namelerin uygulamalarım düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartları 
saptamaya ve sınırlamaları koymaya, 

B) Giderlerinin yansından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve kat
ma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuru
luşlarının hizmet programlarını yılı içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar 
ve istihdam esasları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırlamaları 
koymaya, 

Yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

RESMÎ TAŞITLARA ÎLÎŞKÎN HÜKÜMLER : 

MADDE 9. — Resmi taşıt kullanımında uygulanacak ilkeler aşağıdadır: 

A) Resmi taşıt kullanımına ilişkin 3 . 6 , 1979 gün ve 7/18077 sayılı Ka
rarname hükümleri 1982 bütçe yılında da uygulanmaya devam olunur. Yıl için
de gerektiğinde bu konuda kararnameler ile düzenlemeler yapılır. 

B) Taşıt Kanunu uyarınca yardım ve bağış yoluyla kurumların edinecekleri 
taşıtlar hakkında marka, model ve motor hacimleri itibariyle sınırlamalar koy
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe - Plan Kom 

ÜÇÜ 

Mal Pofitt 

BÜTÇE POIJTÎKASI VE MA 

MADDE 8. — Tasarının 8 ndi m 

RESMÎ TAŞITLARA ÎLÎŞKÎN 

'MADDE 9. — Resmi taşıt k 
A) Resmi taşı* kullanımına i 

rarname hükümleri 1982 (bütçe yı 
B) Taşıt Kanunu uyarınca y 

leri taşıtlar hakkında marka, mo 
koymaya Malîye Bakam yetkilidir. 

C) 237 sayılı Taşıit Kanunun 
alınacak taşıtların adedi, Cinsi ve 



(Hükümetin Teklifi) 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI: 

MADDE 10. — Mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi, emanet hesabı
na da alınamayan ve M.U.K.'nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğra
mamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyularak 
yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları : 
Yılları bütçelerinin (ICO - Personel giderlerine ait harcama kalemleri ile 

22Q, 230 ve 250 nci harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde 
karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Personel giderleri geçen yıllar 
karşılıklı ve karşılıksız borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, personel giderlerine ilişkin har
cama kalemlerinden aktarma yapılmamak kaydıyla, 1982 yılı bütçesinin aym 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faaliyete aktarma yapmaya veya 
yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız Borçları: 
Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışındaki) harcama kalemlerin

den doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan 
borçlar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (K10 - Personel giderleri dışın
da) kalan aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yekilidir. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI : 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla 
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 
iptal etmeye Maliye Bakam yetkilidir, 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında) mali 
yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır. 

(Bütçe - Plan Kom 

GEÇEN YILLAR BORÇLAR 

MADDE 10. — Tasarının 10 nc 

KATMA BÜTÇELI İDAREL 

- MADDE 11. — Katma bütç 
cıyla Maliye Bakanlığı Bültçesürtin 
şılığı katma bütçenlm (B) cetvelin 
fazla olduğu saptanan kasımları, 
Maliye Bakanınca iptal edür. 

Ayrıca, katma bütçeli idareler 
yıl sonuna göre Maliye Bakanlığ 
gelir yazılır. 



(Hükümetin Teklifi) 

YATIRIM HARCAMALARI : 

MADDE 12. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan proje 
dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler bütçesinin programlarında 2 ödenek türü içinde yer alan savunma sek
törü, alt yapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enffrastrüktürün gerektirdiği 
inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE3MO Programı içerisin
de yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu ola
rak verildiği hallerde, bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan tarafından onaylanmış 
programlarda gösterilen işler esas alınır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu deği
şiklikler için «1982 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi
ne dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT ALIM KREDİLERİNİN 
MAHSUP SÜRESİ: 

MADDE 13. — Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış 
bulunan taşıt 'bedelleri, taşıtların mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde tes
lim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl bütçesinden mah
sup edilir. 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin 
hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 
Bütçelerine konulan ödenekler yetmediği takdirde, ilgili mevzuatının gerek

tirdiği harcamalar için, 100 - Personel giderleri (Üniversitelerin gece öğretimi
ne ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı ve
rilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, 

(Bütçe - Plan Kom 

YATIRIM HARCAMALARI 

MADDE 12. — Yıllık progra 
dışında herhangi bir projeye yatı 
vetler Bütçesinin programlarında 
törü, alt yapı, inşa, iskân ve tes 
inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin 
de yer alan alım ve hizmetler, D 
ya/p, yılMc programlara eik yatırım 

Proje adı belirtilmeyerek öden 
rak verildiği hallerde, bu toplu ö 
kin olarak Devlet Planlama Teşk 
programlarda gösterilen işler esas a 

DEVLET MALZEME OF 
MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 13, — Tasarının 13 

FONLARA! ÎLÎŞKÎN HÜKÜ 

MADDE 14. — Tasannm 14 



(Hükümetin Teklifi) 

muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (̂ 30-09-3-3011 -
94Cf) tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir, 
Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların 

yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kuUanılmak 
üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

OB) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-300-940) tertibindeki ödenekten; 
1982 Mali Yılı Programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna iliş

kin Kararname hükümlerine uyularak 1982 yılı yatırım programının uygulama 
durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandı-, 
nlması veya yılı içinde gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde 
yer alan ve programa yem alınması gereken projelere ödenek tahsisi ve - veya 
ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mev
cut ve-<veya yeniden açılacak tertiplere ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

C) 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 (93O-09-3-3O8-94O) tertibindeki ödenekten, genel ve katma 
bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri ile, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle ilgili 
olarak Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ak
tarma yapmaya, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarım saptamaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

D) Sıkıyönetim Giderleri Fonu: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930.-09-3-319-940) tertibindeki ödenekten, 1402 

sayılı Kanuna 1 5 . 5 . 1973 tarih ve 1728 saydı Kanunla eklenen fıkra gereğince, 
her türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere Başbakanlık bütçesinde açıla-
cak tertibe aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe - Plan Kom 
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, E) Kur Farklarını Karşılama Fonu : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (1) ve (3) ödenek 

türü altındaki tertiplerde yer alan (3) ödenek türü altındaki (610, 620 ve 710 
Harcama kalemleri hariç) ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kulla
nılması gereken ödenekleriyle, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödeneklerin ya
bancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 30 Kasım 1981'deki kurlar ile trans
fer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı büt
çesinde (930-09-3-302-9400 Kur Farklarını Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği 
ilgili kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakam yetkilidir. 

F) Yedek Ödenek : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-09-3-309-940) tertibindeki ödenekten, büt

çelerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

G) Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma bütçeli kuruluşların Emekli Sandı
ğına ödemeler ile ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerin yetmemesi halinde bu 
tertiplere yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNE ÖDENEK KAYDI : 

MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, ge
nel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler için konulmuş olan ödenek
lerden gerekli miktarlarım, bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencile
rin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yet
kilidir. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İLE KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇELERİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernek
ler, vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 
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a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzeri 
tesisler ile J>unlara ilişkin tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bunların 
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) cetvellerinin sonunda açılacak 
özel program, altpragram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine öde
nek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki 
esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakam (a) fıkrasında belirtilen işlerin yapılmasında ilgili kuru
luşların ihale mevzuatım uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda gelir ve 
ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altpragram, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, faali
yet ve projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE JANDARMA GENEL KOMU-
TANLIĞI BÜTÇELERİ ARASINDAKİ AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 17. — A) Milli Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel 
Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca Milli Savunma Bakanlı
ğına cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile, va
rılacak uzlaşma üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet ve pro
jeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

B) Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde 
yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te-
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darik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından 
yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler 
arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MALZEMELER : 

MADDE 18. — A) 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 gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

B) 1982 bütçe yılı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile ya da 
diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) cetve
linde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarım da Milli Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde açılacak özel tertiplere 
ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAĞIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 19. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerden; 

A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının ger
çekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 

B) (A) fıkrasındakiler dışında kalıp da, 20.0ÜÛ lirayı aşmayan ve iki yıl dev
rettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMU
TANLIĞINCA YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HlZMET KARŞILIK
LARI : 

MADDE 20. — A) Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir 
hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alı
nan kira veya ücret tutarlarını; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) öğre
nim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen mik-
tarlan; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava alanlarının 
balom ve onarımları için verilecek paralan; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Milli 
Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan miktar
lardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ : 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin; 
A) (111 -01 -2-001-310) tertibindefci ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama 

Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer 
işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine; İktisadi Devlet Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüs
lerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-Öl-3-141-930) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli 
yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili har
cama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer ka
mu 'kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

BAĞLI CETVELLER : 
MADDE 22. — A) 10150 sayılı M.U.K.'nun değişik 29 ncu maddesine göre, 
a) IBirinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
b) Özel hükümlerine göre 1982 mali yılında tahsilline devam olunacak Dev

let gelirleri «B» işaretlii, 
c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
d) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları «Ç» işaretli, 
e) Gelecek yulara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren yasalar «G» 

işaretli, 
f) [Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
B) 6245 saydı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu 

ile saptanması gereken miktarlar «H» işaretli, 
C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre her yıl Bütçe Kanununda 

gösterilmesi gereken ve 1C£Q, 249Û, 3904, 4353, 5433, 5539, 620P, 6686 ve 6760 
sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «t» işaretli, 

D) 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 saydı Mıilfi Eğitim Bakanlığı tarafından idare 
edilecek Okul Pansiyonları Kanununu değiştiren 11 . 6 . 1932 tarih ve 2005 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idare 
edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık 
okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri «|M» işaretli, 

E) 7 , 6 . 1939 tarihli ve 3634 saydı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun; 

a) 36 ncı maddesine göre Milli Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak hay
vanların alım değerleri «O» işaretli, 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri «P» 
işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yd içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt 
Kanunu uyarınca kurumların satın alacakları taşıtların en çök satın alma bedel
leri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir, 
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<fi) CETVELİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER : 

MADDE 23. — a) Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık paydam 
mali yıl içinde tahsil edilecek kısım, (B) cetvelinkleki «Çeşitli Gelirler», 

b) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) 
cetvelindeki «Petrolden Devlet Hakkı» 

Tertiplerine gelir kaydolunur. 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ; 

MADDE 24. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı döner sermayeli fişletmeler hariç) bir ay içinde gayri safi hâsılatından % 
15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu Uçarlarını genel bütçeye peşin gelir kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peştin gelirlerin toplanmasına, kaydına, raporlanmasma, 
yıl sonu kârlarına mahsubuna ve büdirim ve ödeme sürelerinin saptanmasına iliş
kin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazine kaybı, ilgili dö
ner sermaye işletmelerinin ita amiri ve saymanımdan 6183 sayılı Yasaya göre ya
rı yarıya tahsil edilür. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında 
süre aşımı nedeniyle ortaya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

FONLARA İLİŞKİN GELİR KAYDI VE AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 25. — a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile değişik 1 nci ve 
16.9.1960 'gün ve 79 sayılı Yasanın 9 ncu madldelerİne dayanarak, Bakamlar Kuru
lunun 2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Karan gereğince kurulan «İstikrar Fonu'na 
yatırılacak paraların net artıklarını, 

b) T.C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek tutarı, 

c) il 6.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gere
ğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonunun net gelir fazlasını, 
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Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye, 
d) Çeşitli kanun ve kararnaırnelere daiyanılarak oluşturulmuş fonlar arasında, 

fonların kuruluş amaçlarını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmım, iş bu 
fonların genel amaçlan içinde karşılıklı olarak devretmeye, Maliye Bakanı yet
kilidir. 

DEVLET BAŞKANININ SEYAHAT MASRAFLARI: 

MADDE 26. — Devlet Başkanının yurlt içi ve yurt dışındaki seyahatlerinde 
Harcırah Kanununun 2 nci maddesi hükmü uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişiklin Hükümıkr 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aykklara İliştin Hükümde* 

KAfTSAYI 

MADDE -27. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (30) kat sayı, 14.4.1981 tarih ve 2446 sayılı Kanuna gö
re subaylara, asiCsubayliktan subaylığa geçenlere, asltsubaylara ve uzman jandarma 
çavuşlarına (3.7), er ve erbaşlar (3.0) katsayı, 

Uygulanır. 
Katsayı tespitli nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 

sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

KADROLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 

MADDE 28. — Memur Kadroları ile ilgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar, 
a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Kurumlara verilmiş ve intibak işlem

lerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 -• 1980 maü yıllan bütçe kanunla -
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rınm 'ilgili maddeleri uyarınca kurumlara verilmiş olan kadrolar ve »iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve Finansman Programı» 
dışında kalan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlarının 19794981 
mali yıllan bütçe kanunları hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilen 
kadroları 1982 Mali Yılı için de geçerlidir. 

Ancak kuruluşların mevcut kadrolarından 28.2.1982 tarihi itibariyle boş olan
lar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların, açıktan atama ama
cıyla kullanılması Başbakanlığın iznine tabidir. 

b) 15.5.1975 gün ve 1897 saydı Kanun ile kanuın hükmünde kararnamelere 
göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara dayanıla
rak söz konusu Kanunla kararnamelerin intibak hükümlerine göre saptanan dere
celeri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici maddelerin 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hükmünde ka
rarnamelere göre yapılan (intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı işlem
ler ile yargı organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek düzeltilmiş intibak 
formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 saydı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uyarınca 
alınan 13.11.1971 gün 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi değiştiren ka-
ramaimelerdeki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların kadrolarında yer alan sorumlu 
saymanlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu say
manlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli görülenlerin 
kadroları ilgili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kadrolarına 
eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun gö
rülenler bu yolla Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen atanarak aynı 
saymanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) 12.3.1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve 
İştirakleri Hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 aylık süre 31.12.1982 
tarihine kadar uzatılmıştır. 
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f) Genel ve Katana Bütçeli dairelerle, Mahalli idareler veya Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri; yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerleri ile İş Kanununa tabi ol
mayan daire ve kurumlar, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait 
kadrolardan anılan Yasanın 48 nci maddesinde belirtilen genel ve özel koşulları 
taşımak kaydıyla sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 25 nci maddesinde 
belirlenen oranlarda kadro ayırırlar ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar. 

g) İl özel idareleri ile Belediyeler için 1982 'Mali Yılında memur ve işçi kad
rosu ihdas edilemez. 

KADRO CETVELLERİ BÜTÇE KANUNUNA EKLENEN KURUMLAR : 

MADDE 29. — Devlet Başkanlığı ve Yasama Organı personelinin, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında 
Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri 
yapanların kadro cetvelleri bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkında bu yasa
nın (İntibak formlarına dayanılarak aylık ödenmesini öngören hükümleri saklı kal
mak üzere) kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İŞÇİ KADROLARI : 

MADDE 30. — A) Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli İdareler, 
döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan fonlar ve hizmeiderini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların 
1979, 1980 ve 198*1 mali yıllarında Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmiş bu
lundukları sürekli işçi kadrolarından 28.2.1982 tarihi itibariyle dolu olanlar 1982 
Mali Yıl için de geçerlidir. 

Söz konusu idare ve kuruluşların vizeli sürekli işçi kadrolarından 28.2.1982 
tarihi itibariyle boş olanları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar en geç 
30.4.1982 tarihine kadar Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Bu idare ve kuruluşlar 28.2.1982 tarihi itibariyle dolu Olan vizeli sürekli işçi 
kadrolarından 1982 Mali Yılında herhangi bir nedenle boşalanları iptal etmek ve 
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ipital ektikleri kadroları üçer aylık dönemler itibariyle Maliye Bakanlığına bildir
mek zoruridadırlar. 

B) İSöz konusu idare ve kuruluşlar 1.3.1982 tarihînden itibaren 30 iş günün
den fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi pozisyonlarını, 31 Mart T98'2 gününe 
kadar (ÜgiM Bakanlığın onayını almak suretiyle) Maîiye Bakanlığına bildirerek 
Vize ettireceklerdir. İdare ve Kuruluşların 1981 mali yılında vize edilmiş geçici 
işçi pozisyonları toplamının'% 90'nını aşacak biçimde vize yapılamaz. 

C) Vize edilmiş bulunan işçi kadro ve pozisyonları Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü ile başka unvanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya ip
tal edilebilir. 

Yukarıdaki bentler 'hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilen cet
vellerin bir örneği Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir 'şekilde ödeme 
yapılamaz. 

Bu madde hükümleri «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların 
Genel Yatırım ve Finansman Programı» dışında kalan Kamu îktfeadi Teşebbüs
leri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

MADDE 31. — Genel Bütçeye Dahil Daireler, kafana bütçeli İdareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ile «İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve Finansman Programı» dışında kalan Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinde ve benzeri kuruluşlarda sözleşme ile çahştırılacak per
sonelin Genel çalıştırılma esaslarına iftşkin, 6.6.1978 gün 7/15754 sayılı 'Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasınar devam olunur. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık hizmetlerini bünyeleri içinde 
hastane ve klinik birimleri bulunmaksızın yürütenler, ihtiyaçları olan sağlık per-
isionelini, 657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan bölgesel 
sınırlamalara ilişkin koşullar aranmaksızın Sözleşme ile çahşjtırılalbilirler. 

657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hak
kında 1 nci fıkrada sözü edilen kararnamenin 14 öcü maddesine g)öre işlem yapılır. 
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Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dı
şında diğer yasalar hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların unvan, 
sayı ve ücretlerini 'belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, Mart - 19fâ ayı 
sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettürmek zorundadırlar. Bültçe 
yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek ye
ni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve 
farklı hükümler kapsamı halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına 
vize ettirilmesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapıla
maz ve herhangi bir Ödemede bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kararname hükümleri, kanunla 
kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürütülen kuruluşlar hakkında 'da uygulanır. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 32. — Devlet Memurlarının yurt dışı aylıkları yurt dışında yer al
dıktan kadro derece ve kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci mad
desine göre atananlarda kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin) yeni kur
larla yeni katsayılar saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutarîanna 6.7.1979 
gün ve 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile saptanan kaltsayıüar uygulana
rak bulunacak miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belirlenen ilkelere göre 
ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutularak ödenir. 

a) 'Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek yabancı 
para miktarlarını sabit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar saptanana 
değin 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kurlar ile transfer anın
daki kurlar arasındaki fark iîg'ili kurumca Ödenir. Yeni kurların saptanmasından 
doğacak kur farkları (Para değeri değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda 

. gösterilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 
Ayrıca, bunlann bulunduklan ülkelerde ellerine geçmesi gereken yerel para 

miktanm korumak amacıyla, transfer edilen yabancı para riie yerel para arasında 
ortaya çıkan ve çıkacak olan ve T.C. Merkez Bankası veya büyükelçiliklerce bil
dirilecek değer değişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark yukan-
daki şekilde ödenir. 
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b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararnameler veya 1897 sayılı Ka
nun hükümlerine göre intibak ettikleri dereceler ataridıkları veya yer almakta ol
dukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurların yurt dışı aylıkları, 
yurt dışı kadro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya kazanıl
mış aylık dereceleri yurt dışında atandıkları veya yer almakta oldukları Kadro !de-
i ecelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci maddesinin ka
zanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı derecelere atanan memurların aylık
ları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır, 

c) !657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi uyarınca mali 
yıl içinde emsaller yeniden saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar Kurulu Ka-
rannın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 'aybaşından 'itibaren yeni emsaller ve anılan 
Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ilkeler göZönünde 'tutulmak suretiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 
4 ncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sigorta prim
leri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı ödemelerin brüt toplamı yerine, 
varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 nci derecenin bi
rinci kademesinin karşılığı olan aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her 
hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra !bir üst dereceden kesilir. 
Sigorta primlerine esas tutarlar asgari ücretin altırida kaldığı takdirde a&gari üc
ret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe Kanunlarının (D) cetveline gö
re kuruluş kanunlarına dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak 
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve halen çalışmakta bulunan personel
den Türk uyruklu olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin hü
kümlerine tabidir. 

YABANCI ÜLKELERDE STAJ GÖREN ASKERİ PERSONELE AYLIK 
ÖDENEK VERİLMESİ: 

MADDE 33. — Gerekli yasal değişildik yapılıncaya kadar, staj ve öğrenim 
için yabancı ülkelere gönderilen askeri personele aylık ödenek verilmesine iliş-
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kin 31.8.1981 tarih ve 8/3575 sayılı Kararname hükümlerinin uygulanmasına 
1982 mali yılında da devam olunur. 

Ancak, bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve yeniden düzenlenecek ka
rarname hükümleri uygulamada esas alınır. 

AİLE YARDIMI: 

MADDE 34. — 657 sayüı Devlet Memurları Kanununun 2Ö2 - 205 nci ve 
926 sayüı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince aile yardımı olarak : 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi 
için 6ÖQ lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar ile ilköğrenim gören çocuklar için 
100 lira, 

c) Ortaöğrenim gören çocuklar için 200 lira, 
d) Yükseköğrenim gören çocuklar için 400 lira, 
e) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen çocuklar için İCÖ lira, 
Ödenir. 
Eslerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu söz

leşme gereği çocukları için daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. İş akdi ya da toplu sözleş
me gereği yapüan ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki 
fark ödenir. 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 35. — 657 sayılı'Devlet Memurları Kanununun 207 ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince (2.510D) 
lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş" akdi ya da toplu söz
leşme 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 tutan daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark öde
nir. 

( 
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AİLE YARDIMI : 
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a) Memurun her ne şekilde 
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c) .İlköğrenim gören çocuklar 
d) Ortaöğrenim gören çocukl 
e) Yükseköğrenim gören çocu 
f) Orta ya da yükseköğrenim 
Ödenir. 
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TEDAVİ YARDIMI : 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun değişik 2)019 ve 
210 ncu maddelerine dayanılarak hazırlanıp, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı 
ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği» nin 5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 5434 
sayılı Kanunu değiştiren 1Î425 sayılı Kanuna göre düzenlenerek, Bakanlar Ku
rulunun 28.6.1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi 
Malûllük veya Vazife Malullüğü Aylığı 'Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanu
nen 'Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alan
ların Muayene ve Tedavileri Hakkındaki Tüzük» ün 19 ve 20 nci maddelerinde 
ve diğer özel yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

a) içmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurul
larınca verilecek rapor ile gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek be
deli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya 'benzeri diğer kıy
metli madenlerin bedeli ödenmez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına gönderiiebilmeleri; tedavile
rinin yurt içinde yapılamadığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirle
necek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü hastaneden herhangi birinin 
sağlık kurulunca verilen ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen sağ
lık kurulu raporlarının «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanması ko
şuluna bağlanır. 

TAYIN BEDELİ : 

MADDE 37. — A) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hak
kında 22.6.1978 gün ve 2155 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er tayın istihkakının bir aylık 
tutarım geçemez. 

B) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
22.6J1978 gün ve 2155 sayılı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri mümkün 
olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 
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4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jandarma erlerine ödenecek 
tayın bedellerine ilişkin hükümleri 1982 mali yılında uygulanmaz. 

İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 

MADDE 38. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü mad
desine göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar : 

a) |1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre verilen ve 
aynı kanunda belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikra
miyenin, 

b) 3İ2Ö1 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi gereğince para 
ödülü öngörülenlere, yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına aynı 
maddenin (A) ve (B) bentlerinde belirtilen oranların uygulanmasıyla bulunacak 
para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca MİT mensuplarından görev
leri sırasında sürekli olarak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muhtaç 
ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü oldukları kız ve erkek kardeşlerine, 
ayrıca başarılı hizmet yapıp MİTle ilişiği kesilenlere verilen tazminatların anılan 
maddede belirtilen esaslara göre, (3.11.1980 tarih ve 2330, 23.4.1981 tarih ve 
2453 sayılı kanunların ilgili hükümlerinden yararlananlar ayrıca bu fıkra hük
münden yararlanamazlar.) 

Ödenmesine devam olunur. 
d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu kurumlarda yetki ile çalışan 

personel, Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesindeki esaslar dairesin
de Adalet 'Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre ödüllendirilir. 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün yaygınlaştırılması ve 
etkinleştirilmesi maksadıyla Kültür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, yazı, 
danışma ve inceleme kurullarının Bakanlık dışından katılacak üyelerine ödene
cek huzur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili danışman, düzeltici 
ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Kültür Bakanlıklarınca 
hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 5441 sayıh Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Madde
ler Eklenmesine dair 14/7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 

(Bütçe - Plan Kom 

İKRAMİYE VE ÖDÜLLER 

MADDE 37. — A) 657 sayı 
desine göre çıkarıiliacak tüzük yürü 

a.) ,1918 sayılı Kaçakçılığın M 
aynı Kamunda belirtilen oran ve t 
yemin, 

b) ,3201 sayıh Emniyet Teşk 
ra ödüllü öngörülenlere, yemi dere 
nı maddenin (A) ve (B) bentlerim 
cak para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nc 
leri sırasında sürekli olarak saka 
ana ve babalarına veya bakmakl 
ayrıca başarılı hizmet yapıp MİT 
lan maddöie bellMlem esaslara g 
tarih <ve 2453 sayılı kanunların il 
ra hükmünden yararlanamazlar.) 

Ödenmesine devam olunur. 
d) Ceza infaz kurumliarında 

personel, Devlet Memurları Kan 
-de Adalet Bakanlığımca hazırlanac 

B) Kültür varlıklarımızın sa 
dtkinleştirilmesi maksadıyla KüUtü 
yayın, yazı, danışma ve inceleme 
lerime ödenecek huzur ücretleri i 
man, düzeltici ve madde incelıeyi 
Tıurilzm bakanlıklarınca hazırlana 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak 
trnesİne, bazı maddeler eklenmesin 
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Üe Devlet Tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen Edebi Kurulun tiyatroda me
mur olmayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılınca
ya kadar '1Ö0Û TL. toplantı ödeneği verilir. 

Kültür Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve ilgili bilim dallarında yurt 
düzeyinde etkinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde yay
gınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı olmak üzere; yapıtlara, 
sanatçılara, sanat topluluklarına, bilim adamlarına ödül ve armağan verebi
lir. Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi Maliye ve Kültür Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak Yönetmelikle saptanır. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 39. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci 
maddesine ve «Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» 
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma 
programlarına dayanılarak saat 'başına yapılacak ödeme (4İQ) liradan az (1001) 
liradan çok olamaz. 

Yasama Organı ve Devlet Başkanlığı dairesi personeline yaptırılacak fazla 
çalışma için ödenecek ücretler özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre 
yapılır. 

B) (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci maddesinde 
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar : 

T. 3ÖÜJ1 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda bu konuda düzenleme yapılınca
ya kadar geçerli olmak üzere; 

a) [Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel 
ile, Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Koruma müdürlerine, Emniyet Genel Mü
dürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli personeline 
ayda (4.7501) lira, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile, bu kuruluşa bağlı öğ
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sını
fı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında görevli genel idare, eğitim ve 
teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (3.75!$ lira, 

(Bütçe - Plan Kom 

nun 2 nci maddesi ile Devlet Tiya 
ruüiun tiyatroda memur olmayan ü 
değişiklik yapılıncaya kadar 1 00ÛT 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, k 
dalarında yurt düzeyinde etkinliği 
düzeyimde yaygınlaşma&sna ve yeni 
yapıtlara, sanatçılara, sanat toplulu 
verebilir. Verilecek ödül ve armağ 
ve Turizm bakanlıklarınca birlikte 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 38. — Tasarının 39 
bul edilmiştir. 
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c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle bek
çilerine ayda (1.500!) üra, 

Fazla çalışma ücreti Verilir. 
% Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta 

ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele, 'Bakanlar Kurulu kararı aranmaksı
zın 'belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak 
maktuen ödenir. 

3. 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 olan orman muhafaza memurlarına ayda (4.000) TL. telsiz teknisyeni, telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsiz ve telefon hat bakıcıları
na, yalnız Haziran - Ekim ayları için ayda (2.350) lira fazla çalışma ücreti öde
nir. 

4. Maliye Bakanlığının, tatil günleri ve günlük kanuni çalışma saatlerini 
aşan çalışma özelliği dikkate alınarak, Bakan onayı ile tespit olunacak personele, 
657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın 
ayda 50 saati geçmemek üzere (A) fıkrasında belirtilen azami miktarın iki ka
tına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu Örgütünde ça
lışan memurlardan, görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağlık savaş memurlarına 
ve sağlık 'koruyucularına (2.020) TL. sıtma laborantlarına ayda (1.500) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

6. 11615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü maddesine göre, olağan çalış
ına saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı 
madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin, aynı kanunun 165 nci 
maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

7. a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların 
atelye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, ola
ğan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğretmen, teknis-
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yen, tez hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atelye şefi, memur, pro
düktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcısı ve 
üretim için zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, 
Milli ve Dini Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek 
kaydı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, 
«Orta dereceli eğitim kurumlarında gece öğretimi» için verilen ücret kadar üc
ret ödenir. 

b) Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli atelye ve teknik ders 
öğretmenleri, ilgili mevzuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü ol
dukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul idaresince gerekli görüldüğü 
takdirde, haftalık zorunlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarını 
düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

'Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları okulların derecesine ve ça
lışmanın gündüz veya gece yapılmasına göre, bu kanunun 40! ncı maddesinde 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermayeden ödenir. Ancak, bu şekilde 
görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece ve gündüz 
ek ders görevi verilemez. 

c) Döner sermayede, test öğretim yapraklan ve mektupların baskısında 
çalışanlara (a) fıkrasında saptanan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerin
den ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
Jandarmaya mensup veya Jandarmada görevli personelden; 

1. İl jandarma alay komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma bir
liklerinde görevli subay, astsubay Ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (4.750) TL. 

2, Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, bir
lik ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ay
da (3.75ÜÖ TL. 

Fazla çalışma ücreti ödenir. 
D) İBu maddenin B/l, 2, 3 (sadece muhafaza memurları) ve C/l, 2 nci sı

ralarına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri, 
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a) IBir yılda toplamı 30 günü »geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sıra
sında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve ge
çici görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde kesilmez. 

SANATÇILARA ÎLİŞKÎN YAN ÖDEMELER : 

MADDE 40. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
12 ve 13 ncü maddelerinde sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren 
kurumların sanatkar yöneticileri, sanatkâr genel müdürleri, sanatkâr müdürleri 
ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen de
ğişlik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin tutarı 'Maliye Bakanlığının gö
rüşü alındıktan sonra Kültür (Bakanlığının önerisi üzerine diğer kamu personeli 
yan ödeme Kararnamesi ile birlikte Bakanlar Kurulunca saptanır. 

KURULUŞ VE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDENEĞİ : 

'MADDE 41. — A) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 
15 nci maddesine göre, kuruluş ve gelişmesinde ıgüçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, öğretim yerinde 
sürekli ikamet koşulu ile aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
<TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 20 000 10 ÖCtt 6 000 
Doçent 15 OK*) 7 500 5 CÖ0 
Doktora yapmış öğretim üye ve Yard. 12 500 6 CCfcı 4 0ÖD 
Doktora yapmamış öğretim üye ve Yard. 7 5QQ 4 000 3 OOD 

Üniversite ve akademilerin ve bunlara bağlı fakülte ve yüksekokulların 'hangi 
dereceye gireceği, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığın
ca saptanır. 

(Bütçe - Plan Ko 

SANATÇILARA İLİŞKİN YAN 

MADDE 39. — 657 sayılı 
12 ve 13 ncü maddelerinde say 
kurumların sanatkâr yöneticileri 
ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 
ğişik ek maddeye göre verilecek 
rüşü alındıktan sonra Kültür ve 
personeli yan ödeme kararname 

KURULUŞ VE GELİŞME 

MADDE 40. — Tasarının 4 
edilmiştir. 
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Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
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. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var olanlara ek olarak yeni bir 
öğretim kuruluşunun açılması halinde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Yasayla değişik 15 nci 

maddesine göre, öğretim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler üze
rinden hizmet ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 4 50Ü 2 700 2 10D 
Doçent 3 30$ 2 1G0 1 500 
Diğer öğretim üye ve Yard. 2 10$ 1 500 1 200 

Hizmet ödeneği, 4.5.1977 tarih ve 15927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

EK DERS ÜCRETLERİ: 

MADDE 42. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı 
maddesi (söz konusu Yasanın 89 ncu maddesindeki esaslarla ilgili kurumlar iti
bariyle, 'Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyla) uyarmca eğitim ve öğ
retim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri 
ve diğer personele saat basma verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üze
rinden ödenir. 

(Bütçe - Plan Kom 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 41. — Tasarının 42 n 
edilmiştir. 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

1, Yükseköğretim : 
a) Yüksek dereceli okul ve kurumlarda ücretli ders 

okutanlardan; 
— Profesörler 36ü 420 
— Doçentler 3C0 360 
— öğretmenler ve diğerleri 240i 3C0 
b) Yüksekokullarda ders görevi verilen öğretmenler 

dışındaki memurlardan; 
Kadro derecesi 1 olanlara profesörler, 
Kadro derecesi 2 olanlara doçentler ~ve kadro dere

cesi daha aşağı olanlara, öğretmenler ve diğerleri gibi 
ek ders ücreti ödenir. 

2ı Ortaöğretim; 
Orta dereceli genel, mesleki ve teknik okul öğret

menlerine ve t>u okullarda ücretli ders okutanlara, Mil
li Güvenlik dersi verenlere (Tarım Bakanlığına bağlı 
okullar dahil) 150 180 

3, İlköğretim 
ilköğretim kurumlarında (Anaokulları ve anasınıflart 

ile kız teknik öğretim okullarına bağlı anaokulları 
dahil), rehberlik ve araştırma merkezlerinde, ilköğretim 
müdürlüklerinde, yetiştirme yurtlarında görevli öğretmen 
ve yöneticilere 120 150 

4, Yaygın Eğitim 
Her türdeki yaygın eğitim (Halk eğitimi, çırak eği

timi) de görevlendirilenler© 15'û 180 
5, Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili 

mesleki okul, kurs, seminer ve hizmet içi eğitimlerde1 

görevlendirilen; 

(Bütçe - Plan Komi 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

a) Öğretmen ve öğretmen niteliği taşıyanlar ile, 
kurum içinden veya kurum dışından sağlanan uzman 
ve teknik personele 210 240 

'b) 1/a'da sayılan personele 1 nci bentte belirlenen 
miktarda ek ders ücreti verilir. 

6. İMillü Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra örgü
tünde inceleme, araştırma, planlama, programlama, 
yönetim, eğitim görevi yapanlara 120 — 

7i Devlet Konservatuvannda : 
a) ıMeslek dersi okutan; 
— Devlet sanatçısı ve profesörlere 310 360 
— Devlet Konservatuvarı sanatkârı, sanatçı öğret

men, sanatçı, uzman ve doçentlere 275 300 
— Öğretici (Öğretmen) ve doktoralı asistanlara 200 240 

b) Kültür dersi okutan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı okulları için 
saptanan ölçülere ve miktarlara göre ücret ödenir. 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 1323 sa
yılı Kanunla eklenen ek 4 ncü maddesi gereğince; fiilen ek ders görevi verilen
lere ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşağıdaki esaslara göre saptanır. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel 
ihtisas okulları, Denizcilik Yüksek Okulu, NBC istihbarat Okulu ve benzerleri 
ıüe harp okullarında ders görevi verilenlere taşıdıkları unvan ve niteliklere göre, 
Üniversite Personel Yasasının değişik 14 ncü maddesi gereğince belirlenen mik
tar üzerinden, (Öğretmen olarak görevlendirilenlere öğretim görevlisi gibi) üc
ret ödenir. 

2v Orta dereceli askeri okullarda; (Askeri liseler, astsubay hazırlama okulları 
gîbi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2 nci 
sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 
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C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 
14 ncü maddesine göre ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 

L Öğretim üye yardımcıları ile üniversite ve yüksekokullarda ders görevi 
verilen diğer personele sınav dönemlerinde her sınalv dönemi için, sınav döne
minde imtihanı yapılan dersin hir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecek
leri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgahları veya sürekli görev 
yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak koşulu ile 3CjO Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 30İ1 Km. ve daha fazla 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise (% 1Ü0 zamlı ders ücreti öde
nir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan fakül
telerde, ikinci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite ve akademi senato kararına da
yanılarak verilir. Başka üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları yükseköğretim kurum
larından (Senato kararına dayanılarak) izin almaları zorunludur. 

5. 1765 saydı Yasanın 1991 sayılı Yasa ile değişik 14 ncü maddesinde yer 
alan ek ders ücretine ilişkin hükümler; üniversite, akademi, gençlik ve spor 
akademileri ve 2237 sayılı Yasa ile üniversite ve akademilere bağlanan yüksek
okullara, öğretim kurumları dışından gelen Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve 
asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde görevli öğretim elemanları için de 
aynen uygulanır. 

KONFERANS ÜCRETİ : 

MADDE 43. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 nci mad
desine göre üniversite veya fakülte yönetim kurullarınca belirlenen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 nci derece Devlet memurlarına (250) 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere (200i) 

lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlarda herbir konferans için 
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konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti öden
mez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 nci 
maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yüksekokulu, özel ihtisas okul
ları, istihbarat Okulu, NBC Okulu... gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile üniversite öğretim 
üyelerine (250) 

b) Türk ve yabancı sivil memurlara (200) 
lira herbir konferans için, konferans ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kunnuşlârına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ : 

MADDE 44. — 1050i sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80! nci mad
desinde yazdı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amaç
ları ile mali yıl içinde gerçek ve tüzel kişilere en çok bir yıl vadeli Hazine bono
ları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bonoları
nın çeşitlerini, satış koşullarım ve tutarlarım saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 
5Q nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans al
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlan
maya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi ve resimden muaftır. 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 
MADDE 45. — Üçüncü maddede saptanan tutara kadar iç borçlanma akdi

ne Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, öde-
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me süresi basım ve satış yöntemleri ve diğer koşullan Maliye Bakanlığınca sap
tanır. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek ko
misyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri 
dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece ban
kalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050ı ve 2490 
sayılı Kanunlar hükümleri uygulanmaksızın bağıtlanacak mali servis protokolü 
ile saptanır. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen mali 
servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konso
lide Devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile 19.81 ve daha önceki yıllarda 
ihraç olunan Devlet Tahvili ve Hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borç
larıyla ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının yapacakları ihale ve söz
leşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılacak milli emlak bedellerinin öden
mesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvilleri aşağıdaki türlerde olabilir. 
A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 20 yıl vadeli ve heran 

paraya çevrilebilir, Devlet iç borçlanma tahvillerinin taşıdığı koşullar ile tahvil 
çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, Hazinece çıkarılmış ve halen 
tedavülde bulunan bu tür Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır. 

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan Devlet iç borçlanma tah
villerinden nitelikleri farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet iç 
borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. IBu tahvillere uygulanacak faiz ve diğer ko
şullar bu maddenin (A) fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahvil
lerine uygulanmaz. 

Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak zorunda bulunan banka, 
anonim ve limited şirketler ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tah
villeri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
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Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, tahville
rin taşıdığı 'koşularla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de çıkarılabilir. Bu 
yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ ÎLE DIŞ BORÇLANMA : 

MADDE 46. — A) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardımlar ile program ve 
proje kredisi ve hibe olarak malü yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yandan bütçeye gelir, diğer yan
dan gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydet
meye Maliye Bakam yetkilidir. 

ilgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içinde 
harcanaınayan ödenek artıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolu-
nur. 

1981 ve daha önceki yıllarda aym amaçlarla sağlanmış bulunan Türk lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak an
laşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması kararlaştırılmış tutarları 
ve sözkonusu anlaşmalar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması ge
rekecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış ve
ya sağlanacak bağış yardımlarıyla program kredilerinin sağladığı veya sağlaya
cağı Türk lirası karşılıklarından ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya sapta
nan amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bun
ları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Türk parası kadılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine işlemi 
olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin kul
lanımına ayrılan özel çekme haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, gerek-
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tiğande, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği tu
tarları Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 47. —• Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka 
ve kuramlardan 'borçlanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyannca kamu 
ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden yapılması 
gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştür
meye Maliye Bakam yetkilidir. 1981 ve daha önceki yıllarda yapılan işlemler 
için de bu esaslar geçerlidir. 

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, anlaşmalıanndaıki koşullarıyla garanti etmeye, 
ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk pa
rası kıymetini koruma mevzuatına göre transfer garantisi vermeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

MADDE 48. — Yıllık programlarla saptanan dış finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmalan yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalannın dış finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak koşul
larla 10.000.000 dolara kadar olan borçlanmaların yapılmasına Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmalan ve 
Bütçe Kanunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup Bakanlar Kurulunca uy
gun görülen diğer kredi anlaşmalan Bakanlar Kurulu Karanyla yürürlüğe girer. 
Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 244 sayüı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 
sayüı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

1981 yılında ve daha önceki bütçe yularında bağıtlanmış benzeri anlaşmalar 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 
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SELEKTİF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER : 

MADDE 49. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve dışsa
tımın özendirilmesi ve 'banka kaynaklarının ekonomik: gelişme hedeflerine yönel
tilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararlar ve bu kararların ek ve 
değişikliklerine dayanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiiz farkı ödemesi 
yapılır. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GEÇİŞİ; 

MADDE 50. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Ha
zine hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere 
her çeşit paralarım Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf 
etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1'0(5!Q sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yöne
tim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

GERİ VERİLECEK PARALAR : 

MADDE 51. — 27.6.1963 tarih ve 261 saydı Yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı 
bütçesinin (950j) programının (05) altprogramının, (527) faaliyetlerine konulan 
geri verilecek paraların ödeme biçim ve yöntemleri Maliye Bakanlığınca sapta
nır, 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği saptanan tu
tarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre geri alınır. 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI: 

'MADDE 52. — 1982 mali yılında, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 48 nci maddede tanımlanan fonlara 
tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve süre
lerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
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c) Mali tabloları, 
d) Birbirleriyle borç alacak durumlarım, ilgili mercilere vermek zorunda

dırlar. 

Maliye Balkanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlar
dan, her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; 
bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme olanakları üzerinde 
inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge ve 
hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe 
ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya; bütçe ödenekleri ile di
ğer olanakları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya yetki
lidir. 

MADDE 53. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10i. 1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yılık dönem sonunda başlaması 
kabul edilen borçlardan T.C Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz 
ve anapara taksitleri için 1982 mali yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz 
yürütülmez. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

'MADDE 54. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler veya 
genel kurullarınca onaylanan 1981 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağanüstü 
yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup edilmeyen ve Hazine payına 
düşen tutarlar, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programlan çerçeve
sinde veya genel kurul kararları gereğince sermayesine mahsup veya kendilerine 
ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Bakam yetki
lidir. 

MADDE 55. — Tekel Genel Müdürlüğünün; 

a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş Hazine paylarını, 
b) İMilü Korunma Kanununa göre yaprak ve tütün ekici piyasalarında des

tekleme alımlarında kullanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen serma-
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yeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanunun geçici 3 neü maddesinin 
(C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2.1,1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnameler gereğin
ce Tekel Genel Müdürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında destekle
me alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden kârları, 

d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun gereğince 1973 ve daha evvelki yıl
larda tahakkuk etmiş olup da T.C. Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tu
tarları, 

e) 1981 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 alacak
larına ve Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için gerekli 
bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutar
ları bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider 
kaydettirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 56. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi 
önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına katılınmasına ve her türlü ser
maye paylarının satmalınmasına, 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sermaye paylarım diğer 
Kamu iktisadi Teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar 
tarafmdan da devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutarları yıllık yatı
rım ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli tutarların, niteliğine göre 
bütçeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe - Plan Kom 

MADDE 55. — Tasarının 56 
edilmiştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 57. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan Kamu İktisadi Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDENEKLER : 

MADDE 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma 'bütçeli idareler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yılarda ve 1982 mali yılında, birbirlerine, Hazineye, belediyelere bağlı ku
ruluşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Banka
sına ve T.C. Merkez Bankasına her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacak
ları ile dış borçlarım nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve ettirme
ye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme biçim ve zamanım 
saptamaya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuçlarım 
gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere, yeterin
ce ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarım istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. 

MADDE 59. — a) 6.12.19601 tarihli ve 154 sayılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 
sayılı, 26.7.1965 tariMi ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim 
kanunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım 
Bankası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacakları
nı, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için veya yıllık yatırım ve fi
nansman programının gereği olarak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfi
yesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) ı(a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları dolayısıyla Hazinenin kamu 
kuruluşlarına olan borçlan Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve 
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bu fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının yapılmasında bu kanunun (58) nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken ödeme 
ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar va
delerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasından ötürü Ha
zineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 6Q. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüklerinin dış borçlan Maliye Bakanlığı bütçesinin (9500 «Borç Ödemeleri» 
programının (02) «Dış Devlet Borçlan» altprogramının ilgili faaliyet ve harcama 
kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 61. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçe
lerinden Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak «İktisadi transferler ve yar
dımlar hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygu
lanır. 

MADDE 62. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (920-01-3-121 Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri yatırım ve finansman programı gereğince 440/24'e göre ödenecek 
görev zararları) faaliyefcindeki ödenekten önceki yıllarda ve yılı içinde ortaya çı
kan görev zararlannı, genel yatırım ve finansman programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu İktisadi Teşebbüslerine ödemeye 
Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 63. — Hükümet tarafından destekleme ahmlan ile görevlendirile
cek katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniy
le gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti verme
ye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 64. — Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan ve 1.7.1981 târihinden sonra doğ
muş borçlarım vadesinde ödemeyen belediyelerin, bu borçlarım ödemelerini sağ
lamak üzere, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince, genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatından ayrılarak tiler Bankasında toplanan ve kendilerine hisse 
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olarak ödenecek payların j % 80'ini kısmen veya tamamen anılan alacaklı kuru
luşlara ödetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Ancak, 1.7.(1981 tarihinden önceki 
dönemlere ait borçlar için, devredilecek tutar, belediye adına ödenmesi gereken 
tutarın yüzde 25'ini geçemez. 

MADDE 65. — 1979, 1980, 1981 ve 1982 yılarında yabancı devletlerden 
sağlanan krediler ile 1978, 1979 ve 1980 yılları için OEOD ülkeleri ile imzalanan 
dış borç erteleme anlaşmaları kapsamına giren garantili ticari kredilerin Türk 
lirası karşılıklarından; 

1. 1978, 1979, 1980 yıllarında Hazine hesabına alınarak yılı bütçelerine 
gelir (çeşitli gelir - istikrazlar hâsılatı) kaydedilmiş meblağları, bu bütçelerin 
gelir tertiplerinden çıkararak adi emanetler hesabına almak üzere; Devlet Borç
lan Saymanlığının daha önce ilgili mercilere verilmiş bulunan zamanı idare 
hesapları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmaya, 

2. Yukarıda sayılan borçların anapara ve faizlerinin ödenmesi sırasında, 
bunların Türk lirası karşılıklarını cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇeşMi Hükümler 

REMO : 

MADDE 66, — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1904 ve 2020 sayılı 
kanunlarla değişik 160(1 sayılı Kanunun yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili büt
çede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye 
Bakam yetkili kılınmıştır. 
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KÜLTÜR BAKANLIĞI YAPIM - ONARIM İŞLERİ : 

MADDE 67. — 10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde 
öngörülen tarihi ve bedii değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yö
netim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür 
merkezleri» nin proje ve inşaatları aynı kanunun tarihi anıtlann korunmasına 
ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür Ba
kanlığınca yürütülür. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞININ YAPIM İŞLERİ: 

MADDE 68. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
çıkıncaya kadar; 

a) İçmesuları yapımında, 620KÜ sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Kanununun yapım, bakım, satmalına, harcama ve diğer 
işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Kanununun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun yapım, bakım, satmal
ına, harcama ve diğer işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJMANLARI : 

MADDE 69. — Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, 
onarım, idame ve korunmalanna ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygulanır. 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR: 

MADDE 7t|. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki «Der
nek, birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan ku
ramların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyet
lerini gösteren plan ve iş programlannı istemek, bunlar üzerinde gerekli incele-
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meyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle 
zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak ge
rektiğinde taksitler halinde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapı
lıp yapılmadığım incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakam yetkilidir. 

KÎŞt BORÇLARI: 

MADDE 71. — A) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaman aşımına 
uğrayan veya zorunlu nedenlerle taihsiil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Yasanın 133 ncü maddesi uyarınca Mali Müşavere Encümeni tara
fından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düşme işlemlerini yap
maya; 

B) Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları adına ödenek ve 
bütçeye özel gelir kaydedilmiş ve hizmet görüldüğü halde belge sağlanamadı
ğından mahsup edilmemesi nedeniyle bütçeden mahsup edilecek ödemeler he
sabından eşhas borçları hesabına nakledilmiş, Hazine tç Ödemeler Saymanhğı 
hesaplarında kayıtlı toplam 1.459.944 liranın silinmesine ve karşılığı özel ge
lirin çeşitli gelirlere aktarılmasına, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine alacaklarından tutan 10.000 

lirayı aşanlar Yasama Organının onayına sunulur. 

DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU İŞLEMLER : 

MADDE 72. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da 
dahil olmak üzere, her türlü (gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tedi
yesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, yasaların
da ve diğer mevzuatında saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu ile lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dışındadır. 
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli önlemleri 

almaya Maliye Bakam yetkilidir. 
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MAHSUP SÜRESİ: 

'MADDE 73. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde sap
tanan mahsup süreleri mali yılın 3 ncü ayı sonunda biter. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER: 

MADDE 74. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe yasalarında yer alan özel 
hükümler sakh kalmak koşuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygula
nır. 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: 

MADDE 75. — 1982 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, (38.19.29) tarife po
zisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ile 
(34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additif-
ler) dış alımı ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, Gümrük Vergisi, 
belediye hissesi, ithalde alman Damga Resmi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dahilde 
alınan İstihsal Vergisi /ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve bele
diyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesna
dır-

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madeni yağlar Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİM İstihbarat Teşkilatı 
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 
İstihbarat Teşkilatı gereksinimleri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki 
istisnadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) savunma hizmetle
rinin yürütülmesi için yurt dışından alınması zorunlu 'bulunan savaş silah, araç, 
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makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları bu 
maddenin 1 nci fırkasında yazdı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrüık Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
yurt dışından salın alınacak silah, makine, jenaratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz 
ve bunların parça levazımatı 1982 mali yılı içinde Gümrük Vergisi ve resimle
rinden bağışık olarak ithal edilir. 

MALÎ YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN UYGULANMAYACAK 
YASA HÜKÜMLERİ: 

MADDE 76. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nununun 21.1Q.1960 tarih ve 1Ü7 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

2. 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, 
3. 1744 saydı Kanunun ek 3 ncü maddesi, 
4. i8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanunun 1Q ncu maddesinin (a) fıkrası, 
5. 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci 

maddesinin müşterek Trafik Fonuna pay verilmesine ilişkin, 
Hükümleri, 1982 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertip

lerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 
B) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 42 nci maddesine göre 

verilecek emekli aylığının net miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1982 mali 
yılı için 50 ÖOfc) liradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hak
kında 26.3.1956 tarih ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan kanunda, sayılan ku
rumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilmesini bu Yasa hükümlerine 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebi
lirler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıllarda bu ko
nuda çıkarılmış olan yönetmelikler 1982 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 saydı; 13.12.1934 tarih ve 26G9 sayılı; 10̂ 3.1930, tarih 
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ve 1569 sayılı; 16.4.1933 tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 23Ö4 sayılı 
kanunlar ile 305İ4 sayılı Kanunun 7 noi, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 
tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

3. 16.7,1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kanununun 2158 sayılı 
Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tahvillere yatırıla
cak yedek akçeler için maddede öngörülen % 10, 

4. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 5.4.1979 tarih ve 17012 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının {b) 'bendi; 

5. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ka
nununun 31 nci maddesinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

6. 29.8.1977 günlü ve 210g sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya
sasının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

7. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler nedeniyle nakden veya he-
saben ödenen veya tahakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanununun 
12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca İslam ülkeleri, kuruluşları, fonları ve İslam 
Kalkınma Bankası için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğerlerine ilave
ten); 

8. 41060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, 

9. 3202 saydı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 2227 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin (c) fıkrası; 

lfy 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesi; 

D) 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 16.2.1965 günlü ve 537 sa
ydı Kanunla değişik 23 ncü maddesinde yer alan|% 7 tahdit; 

Hükümleri, 1982 m a l ydında uygulanmaz. 

(Bütçe - Plan Kom 

tarih /ve 1569 saydı; 16 . 4 .1933 
saydı kanunlar ile 3054 saydı Ka 
1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 saydı 
maddesi; 

3, 16 . 7 . 1945 tariih ve 479 
2158 saydı Kanunla değişik 20 n 
re yaitırdaeak yedek akçeler için m 

4w 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 
1702 saydı Petrol Reformu Kanun 
sinin 1 nci fdcrasının (b) bendi; 

5. 24 . 12 . 1963 gün ve 359 
Kanununun 31 noi maddesinin Rad 

6. 29 . 8 . 1977 günlü ve 21 
Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci 

7. Hazine tarafından garamıti 
saiben ödenan veya tahakkuk ettir 
12/6 ve 24/4 maddeleri (Yatoızca 
Kalkınma Bankası için aynı Kanu 
veten); 

8. 4060 saydı Kanunun 32 sa 
4 ncü maddesinin 3 ncü fdcrası; 

9. 3202 saydı Türkiye Cumh 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin ( 

10. ,20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 
11. 2487 saydı Toplu Konut K 

D) 5434 saydı TC Emekli Sa 
saydı Kanunla değişik 23. ncü madd 

Hükümleri, 1982 mali ydında u 
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(Hükümetin Teklifi) 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MAİDDE 77. — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 78. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Devlet Başkanlığı Genel Sekre

teri, 

b) Milli Güvenlik Konseyi (Mili Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) ve 
Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reteri, 

c) Danışma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danışma Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı 
Yürütür. 

Devlet Bakam 
Başbakan Başbakan Yardımcısı 
B. Ulusu Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakam V. 
Ü. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
Drt 7\ Önalp 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr, T. Esener 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

içişleri Bakanı 
St Çetiner 

(Bütçe - Plan Komi 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
MADDE 76. 

edilmiştir. 

MADDE 77. 
edilmiştir. 

Taşanının 77 n 

Tasarının 78 n 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t Öztrak 

Dışişleri Bakam V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. İV. Ayanoğlu R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam Turizm ve Tanıtma Bakam 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl î. Evliyaoğlu 

Dev 
M. 

Mal 
K 

Ulaştır 
Mx 

imar ve 
Z>/\ 

Gençlik ve Spor Bakam Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam 
V. Özgül S.: Side C. Baban 





A - Cetveli 
(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 
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(A) CETVELİ 

K U R U L U Ş L A R LİRA 

Müi Güvenlik Konseyi 
Danışma Meclisi 
Devlet Başkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri (Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
MM Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
•Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışıma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
imar ve Isikân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve Isikân işleri Genel Müdürlüğü 
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

1 312 956 000 
401 799 000 
'281 421 000 
858 078 000 
85 068 000 

9 179 005 000 
1 675 281 000 

381 312 000 
347 032 0Ö0 
871 737 000 

12 233 855 0Û0 
4 975 110 000 

26 657 514 000 
317 700 000 000 

6 682 247 000ı 
57 952 605 000 
35 679 514 000 
11 940 155 000 

»29 200 490 000 
187 573 132 000 
38 069 948 000 

1 274 540 000 
49 098 445 000 
3 035 062 000 

31 884 570 000 
1 845 550 000 

12 296 675 000 
2 197 254 000 

15 691 304 000 
15 92Ö 560 000 
12 985 076 000 
67 997 555 000 
4 002 455 000 
8 802 349 000 

902 162 000 
126 193 000 

TOPLAM 1 772 118 009 0)00 





B - CETVELİ 
(Genel Bütçenin Gelirleri) 
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B — CETVELİ 
K O D L A R 

G
el

ir 
tü

rü
 

Bö
lü

m
 

K
es

im
 

M
ad

de
 

A Ç I K L A M A 
Madde 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Geli* vergisi! 
Kurumtar vergisi 
Gayrimenkul kıymet artışı vergisi 
'Maili denge vergisi 

SERVETTEN ALİNAN VERGİLER 
Emlak! vergisi! 
İMotarlu İtaşMar vergisi 
Veraset ve litnlfüık'al vergÜsj 
MALLARDAN ALINAN VERGİLER 
DaittiMe alman iistilhisafl vergisi 
Alkaryaikıt ve tekel maddeleri dışındaM maddelerden 
•alman istiilh«al vergisi 
Akaryakuttaın daMMe aflııraain istihsal vergisi 
Tekel maddelerinden 'alman istihsal vergisi 
İşletme vergisi 
Şeker istihlak vergisi 
Taşıt alım vergisî 
Emlâk ahım veresi 
Kaldırılan vergiler artıklari 

HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
(Banka ve sligoaltıa muameleleri vergisi 
Nakliyat vergisi! 
1PTT hüzîmetleri vergisiİ 

G E L İ R İ 
Kesim 

721 499 14 
130 000 00 

7 000 00 
37 077 86 

13 400 00 
7 000 00 
3 700 00 

160 500 00 

88 000 OOO 000 
2 500 000 000 
70 000 000 000 

6 700 00 
860 00 

8 000 00 
ıl5 500 00 

40 00 

75 000 00 
3 700 00 
4 200 00 
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:g A Ç I K L A M A 

(Bina inşaalt vergisi 
Spor - Totto verglsil 
Damga vergisi 
lîlan ve reklam hİ2metleri vergisi 
(Harçlar 

1 Tapu harçlart 
2 Yargı 'harçlara 
3 Noter harçtan 
4 Pasaport ve konsolosluk harçları 
5 (Trafik harçları 
6 (Diğer harçla* 

DIŞ TİCARETTEN ALİNAN YERGİLER 
Gümrük vergisi! 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük ver-
igisül 

2 Akaryakıt gümrük vergjid 
3 Tek ve maktu vergi 

İthalde alınan istihsal vergâsi 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde aiman is-

ftıîhsai vergisi! 
2 Akaryakıttan 'ithalde aiman istihsal: vergisi 

İthalat damga resmi 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak 

(damga resmî 
2 Akaryakıttan >Mıafd)e ahnacak damga, resmi 

Rıhtım1 resmi 

G E L İ R İ 

Madde Kesim 

1 700 000 
400 000 

60 000 000 
1 200 000 

16 900 000 
1 600 000 000 
3 100 000 000 
3 100 000 000 
2 100 000 000 
1 600 000 000 
5 400 000 000 

59 200 000 

53 700 000 000 
3 700 000 000 
1 800 000 000 

67 900 000 000 
7 200 000 000 

75 100 000 

7 500 000 

4 200 000 000 
3 300 000 000 

17 200 000 
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A Ç I K L A M A 

1 Akaryakıt dışmdakli maddelerdeıı alınan rıhtım resmi 
2 Akaryakıttan alınan rıhtım resmi 

Dış seyahat harcamaları vergisi 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILA
TI VE DEVLET PAYLARI 
İDevletJçe yönetilen kurumlar hâsdajtı 

1 (Resmi basımevferi okullar Ve kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli 'kiaireffeılm gelir fazlaları 

Devlet payları 
1 (Mükerrer sigorta şirketJerinkien alman 
2 {Petrolden devlet hakkı 
3 {Petrolden devlet hüssesi 
4 Maktenflerden devlet ıhafldfcı 
5 Oyun kâğıdı geSrSeıil 

(Beli giderler karşılığı gelirler 
1 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Mer-

Iktez Bankasından alınan 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

T.C. Merktez 'Bankası safi hâsıiliatl 

DEVLET PATRİIMUVANININ GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Taşınmaz malar saıüş bedeli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 

Taşınır mallar getirileni 

G E L İ R 

Madde Kesim 

ıo 200 ooo ooa 
,7 000 000 000 

7 200 0 

115 00 
il 5 000 000 
100 000 000 

4 284 60 
il5 000 000 
14 000 000 

3 000 000 000 
,1 255 200 000 

400 000 
40 

200 000 
200 000 

600 00 

1 500 00 
400 000 000 

1 100 000 000 
2 473 00 
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A Ç I K L A M A 

1 Taşınır mallar satış gelirleri 
2 'Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
1 İMsadü Devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3 Döner sermayelerden gelirleri 
4 Diğer oüzdian gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 
Faiztert 
Tavizlerden geri alınanlar 
İkrazlardan geri alınanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÇeşitM gelirle* 

ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatı 
FONLAR 
Akaryakıt ıistiikra;r fonundan Hazineye yatırılacak 
msîktaö 

G E L İ R İ 

Madde Kesim 

400 000 000 
2 073 000 000 

40 103 00 
34 000 000 000 

100 000 000 
6 000 000 000 

3 000 000 

3 000 00 
tl30 00 

12 000 00 

3 000 00 
8 000 00 
4 000 00 

67 294 00 

70 000 00 

50 000 00 
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3 A Ç I K L A M A 
d 

îstöîkrar fonu hesabından Hazineye yatailacaik: miiiktar 
IMerkez Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabından 
Hazineye devrolunaCak miktar 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM : 

G E L İ R İ 

Madde Kesim 

1 00 

40 00 





LU 

O 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Nizamname 
Kanunu Muv. 
ıMukavelename 
Kanun 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

Tebliğ 

Kanun 

» 
» 

» 
» 
» 

26. 
13. 
18. 
27. 
14. 

14, 
17-

1. 
22. 

29. 
29. 
7. 

— 

10. 

27. 
26. 

16. 
21. 
25. 

3 . 
9 
5 
11 . 
4 

1 
2 

3 
2 

4 
5 
6 

6 

1 
5 

6 
6 
6 

.1322 

.1331 

.1336 

.1336 

.1341 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1927 
•1927 

.1927 

.1927 

.1927 

— 
— 
66 
618 

716 
743 

765 
748 

815 
867 
911 

— 

927 

968 
1050 

1080 
1118 
1160 

1925 ve Daha Evvelki Yıllara A 
Maadin Nizamnamesi. 
Ahar mahallere nakledilen emval ve düyun ve matlubatı metr 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resme müteallik 
İstiklal Madalyası hakkındaki Kanunun harca mü teallik 9 nc 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para c 

1926 Yılma Ait Mevzu 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve 

tifak ve intifa hakkı tesislerine ilişkin hükümleri.; 
Türk Ceza Kanunu. 
Emvali Milliye ve Metrukeden veya mazbut vakıflardan baz 

arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Kabotaj Kanununun 5 nci maddesine göre alınmakta olan pa 
Ziraat Vekaletine merbut bazı mektep ve müesseselerin sureti 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hükü 

nin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol Şirketlerinden al 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı caril 

ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hası 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi 

1927 Yılına Ait Mevzu 
Milli Matbaa tahsilatının mütedavil sermaye halinde istimali H 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (Köhne e 

ları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler ve m 
ların mahalli sarfı kalmayan müterakim paraları vesair çeşitli hâs 

Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayan 
Oyun Kâğıtları İnhisarı Hk. 
Mükerrer Sigorta Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
> 

> 

» 

> 
Kanun 

» 
» 

TBMMK 

> 
Kanun 

» 

» 

> 
» 
> 

17. 
23. 
24. 

16. 

20-

7. 
7. 

4. 
11 • 
30. 

29. 
12. 

28. 

8. 

2. 
21. 
21. 

5 .1928 
5 .1928 
5 .1928 

5 . 1929 

2 .1930 

1 .1932 
4 .1932 

6 .1932 
6 .1932 
6 .1932 

4 . 1933 
6 .1933 

11 . 1933 

5 .1934 

6 .1934 
6 .1934 
6 •1934 

1266 
1324 
1338 

1447 

1567 

1918 
1943 

2000 
2005 
721 

2159 
2308 

2376 

2424 

2490 
2510 
2526 

Ö Z E T İ 

1928 Yılına Ait Mevzuat 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili Hk. 
Damga Resmi Kanunu. 
Maarif Teşkilatı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddes 

1929 Yılına Aft Mevzuat 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 

1930 Yfhna Ait Mevzuat 
Türk Parası kıymetini koruma Hk. 

1932 Yılına Ait Mevzuat 
'Kaçakçılığın men ve takibi Hk.; 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlak 

desi. 
Tıp Fakültesinden neş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri hak 
Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları h 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimenkull 

1933 Yılma Ait Mevzuat 
İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci m addesi. 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilat ve hisse sene 

daki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaphcalar tesisatı h 

sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun. 
1934 Yılına Ait Mevzuat 

30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil 
hakkındaki Mukavelenamenin tasdiki Hk. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
İskan Kanunu. 
Nebat ve hayvanlarla mahsulatın muayene ve temizleme işleri için 

Kanunun 3 ncü maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

30. 6.1934 

5 . 7.1934 

14. 6.1935 

2550 

2582 

2809 

» 
» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

» 

» 
» 

Kanun 

» 
» 
» 

Nizamname 
Kanun 

20. 
11 . 

10. 
5 . 
2 . 
9 . 

24. 

21 . 
29 . 

18, 

17. 
3 . 

10. 
24. 
30. 

4 .1936 
12.1936 

2 .1937 
5.1937 
6.1937 
6 .1937 

12.1937 

3.1938 
6.1938 

1 .1939 

1 .1940 
7.1940 

. 7.1940 
12,1940 
12.1940 

2950 
3078 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 

3340 
3468 

3563 

3777 
3890 
3894 

2/14931 
3959 

Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 1918 tarihli Kanunun 57 v 
bir madde eklenmesi Hk. 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohum 
desi, 

1935 Yılına Ait Mevzu 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi h 

desi., 

1936 Yılma Ait Mevzu 
Vakıf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkında 
Tuz Kanununun 12 - 15 nci maddeleri. 

1937 Ydum Ait Mevzu 
Öğretici ve Teknik filmler Hk. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Ka 
Devlet hesaplarında liranın esas 'ittihaz edilmesi hakkındaki Ka 

1938 Yılına Ait Mevzu 
Müzelerle ören yerlerim ziyaret edeceklerden alınacak ücretle 
Pu! ve Kıymetli Kâğıtların bayiler ve Memurlar vasıtasıyla saltt 

1939 Yıhna Ait Mevzu 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye sa 

1940 Yılma Ait Mevzu 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 no] madde 
2004 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hk. 
Denfede zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi, 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname. 
T.C. Refik Saydam Merkez Hıfsızsıfoha Müessesesi Teşkiline d 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

5. 

27. 
8. 

26. 
15. 

20. 

10. 

25. 

8. 

10. 

10. 
16. 
7. 

18. 
2. 
15. 

6.1941 

5.1942 
6.1942 

6.1944 
9.1944 

5.1946 

6.1946 

5.1948 

7.1948 

6.1949 

6.1949 
6.1949 
12.1949 

1.1950 
3 .1950 
3 .1950 

3975 

4226 
4250 

4604 
4668 

4897 

4922 

5202 

5254 

5435 

5422 
5441 
5451 

5516 
5584 
5591 

1941 Yrtma Ait Mevzu 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimerikullerin satış bedellerin 

na ek. 
1942 Yilma Ait Mevzu 

Fevkalade Zam Kanunu. 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9 ncu maddesi. 

1944 Yılma Ait Mevzu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine paralı ve yatık 

desi. 
1946 Yılına Ait Mevzu 

Kibrit ve çakmağın tdkele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Ge 
3 ncü maddesi. 

Denizde Mal ve Gan Korunması Kanununun 20, 22, 23 ncü m 

1948 Yrima Alit Mevzu 
Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madd 

daki Kanunun 7 nei maddesi ile alınan para cezası Hk. 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi Hk. 

1949 Yuna A» Mevzu 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve b 

larının 3 ve bazılarınında 5 misli artırılması Hk. 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nei madd 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 

sayılı Kanunla değiştirilen 21 nei maddesinin değiştirilmesi Hk. 
1950 Yılına Alt Mevzu 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu m 



Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 15. 7 .1950 5682 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 

Kanun 
» 

» 

25, 
25. 
1. 
1 . 

15. 

16. 

21. 
18. 
21, 
21. 

13-
27. 
10. 
15. 

3. 
7. 
7. 
8. 

5 
5 
8 
9 

2 

4 

7 
12 
12 
12 

1 
1 
2 
2 

3 
3 
3 
7 

.1951 

. 1951 
•1951 
.1951 

.4952 

. 1952 

.1953 

.1953 

.1953 

. 1953 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

5772 
5775 
5822 
5842 

5881 

5917 

6183 
6200 
6202 
6209 

6219 
6237 
6245 
6258 

6309 
6326 
637' 
6433 

— C/6 — 

Ö Z E. T I 

Pasaport Kanunu. 

1951 Yılına Ait Mevzuat 
îMüli Piyango teşkili hakkındaki 3670 sayılı Kanunun değişikliği. 
Limanların inşa, tevzi, ıslah ve teçhizi Hk. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Milli Eğitim Bakanlığına d 
Denizcilik Bankası T.A.O. Kanununun 17, 19 ve 36 ncı maddeler 

1952 Yılma Ait Mevzuat 
Tuz Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ıb 

10 ncu maddesi. 
Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddes 

1953 Yılına Ait Mevzuat 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu. 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü madde sinin 4 ncü fıkr 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri. 

1954 Yuma Ait Mevzuat 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.hğı Kanununun 6 ve 9 ncu madd 
Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fık 
Harcırah Kanununun 60 ncı maddesi. 
Türk Parasının Kıymetimi Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 

3 ncü; 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddelerinin değiştiri 
masına ve bazı ek maddelerin ilavesi Hk.: 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri. 
Petrol Kanununun 86 ncı maddesi. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu madd 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve ıbu k 

lenmesi Hk3 



Vergiletin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

9. 

9. 

13. 
18. 
18. 

28. 
22. 

7. 
13-
13. 
13. 
29. 

31. 
31. 
1. 

9. 
25. 

19. 
8. 
19. 
21. 

4 

4 

5 
5 
5 

2 
6 

7 
7 
7 
7 
8 

8 
8 
9 

6 
6 

2 
6 
12 . 
12 

•1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1956 

. 1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1958 
•1958 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

6552 

6553 

6558 
6566 
6570 

6688 
6747 

6785 
6802 
6803 
6804 
6829 

6830 
6831 
6846 

7126 
7154 

7251 
7338 

4/12528 
7397 

— C/7 — 

Ö Z E T İ 

1955 Yılına Ait Mevzu 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 42 50 sayılı K 

mesine ve bu kanuna bazı hükümler ilavesi Hk. 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 

nunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi Hk. 
6326 sayılı Petrol Kanununun tvazı maddelerinin tadili ve baz 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesıinin değiştirilmesi Hk. 
Gayrimenkul kiraları Hk. 

1956 Yılına Ait Mevzua 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin değiştirilm 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 n 

Vergisi Hk. 
İmar Kanununun 31 nci maddesi. 
Gider Vergileri Kanunu. 
17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 sayılı Kanuna Ek. 
İç İstikraz Akdi Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 

bazı maddeler eklenmesi Hk. 
İstimlak Kanunu. 
Orman Kanunu^ 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun bazı madd 

•bir ek madde ilavesi Hk.: 
1958 Yılına Aık Mevzua 

Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 

1959 Yılına Ait Mevzua 
Tebligat Kanunu. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayı h Karara E 
Sigorta Şirketlerimin Murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu m 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kamın 
» 

Kararname 
!» 
» 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

• » 
» 
» 

1> 
Kararname 

/6. 5 ,1960 
6 . 5.1960 

15. 8.196Ö 
15 . 8,1960 
12. 9 .1960 

24 .10 .1960 
26 .10 .1960 
18.11.1960 
18 .11 .1960 
24.11 .1960 
29.11 .1960 

5 .12 .1960 
6 .12 .1960 

2 . 1.1961 

2 . 1.1961 
6 . 1 . 1 9 6 1 
9 . 1.1961' 

10. 1.1961 
12. 1.1961» 

12. -1.1961i 
12 ,10.1961 

7471 
7473 

5/236 
5/239 
5/316 

112 
113 
132 
134 
140 
144 
152 
153 

189 

192 
193 
210 
213 
219 

224 
5/1768 

— C/8 — 

Ö Z E T İ 

196tt Yılıma Ait Mevzuat 
TC Ordusu, subay, askeri memur ve muaddelleri iki astsubayları 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hak 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı Karara ek 
Türk Parası Kıymetim Koruma Hakkındaki 16 sayılı Karar. 
Mülga Türk Parası Kıymetimi Koruma Hakkında 15 sayılı Karar 

fiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında kararname. 

Hürriyet istikrazı Hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci mad 
Af Kanunu.; 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu. 
113 sayılı Af Kanununun bazı miaddelerinin değiştirilmesi ve bu 
6746 sayılı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci fıkrasını 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 21 v 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek. 

1961 Yıhna Ak Mevzuat 
MSB.lığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça ku 

mayanların satılmasına izin verilmesi Hk. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılm 
Gelir Vergisi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
Vergi Usul Katounu. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek ikinci madd 

ve 5 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Hk. 
65 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle TC Merkez Bankası nezdind 

tasifiye hesabı» ndan 2.6.1961 tarihli ve 5/12180 sayılı Kararname 
Fonuna» 20 000 000 Mra avans verilmesi Hk. 



C/9 — 
Vergilerin» resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 
» 

» 

Kanun 
» 

» 

» 
,» 
» 

Kanun 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

11. 
6. 
6. 

21. 
11. 

11. 

20. 
20. 

20. 

20. 
21. 
23,, 
23. 
23. 
23. 

28, 

28. 
,28. 

28. 
28. 
18. 

1.1962 
3.1962 
8.1962 

8.1962 
12.1962 

2.1963, 

2.1963 
2.1963 

2.1963 

2.1963 
2.1963 
2.1963> 
2.1963 
2.1963 
2.1963 

2.1963 

2.1963. 
2.1963 

2.1963 
2.1963 
4.1963 

6/114 
40 

6/763 

6/847 
6/1154 

6/1342 

186 
187 

188 

189 
212 
196 
197 
198 
199 

202 

204 
,205 

210 
21,8 
223 

1962 Yılıtaa Aüt Mevzua 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hk, 
6183 sayılı Amme Alacaklarınm Tahsil Usulü Hakkında Kan 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı K 

name. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 

1963 Yılina Alt Mevzua 
ilişik «Tüık Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı K 

kında Kararname. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değ 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, istihs 

akaryakıtların stok vergisine tabi tutulması Hk. 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 neu madde 

desinin kaldırılması Hk. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştir 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılması Hk. 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu. 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu. 
Emlak Alım Vergisi Kanunu. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinin d 

eklenmesi Hk. 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

mına bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılmas 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun baz 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 
Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
Af Kamunu. 
Denizaltı dalgıç, kurbağa adam tazminatı Hk. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Kanun 

» 
Kararname 

» 
» 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

•» 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

> 
» 
> 

4. 

19. 

5. 
23. 
11. 
9. 

27. 

25. 

26-

26. 

1. 
1. 

2. 
26. 

8. 
22. 
22. 
25. 
19. 

6 

6 

, 7 
7 
10 
9 

12 

6 

6 

6 

7 
7 

7 
10 . 

1 , 
1 
1 
2 , 
6 , 

• 1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

. 1964 

.1964 
,1964 

.1965 
1965 
.1965 
. 1965 
.1965 

6/1734 

251 

261 
6/2913 
6/2231 
6/2127 

365 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3737 

522 
6/4160 
6/4165 
6/4568 
6/4913 

— C/10 — 

Ö Z E T t 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara E 
Karar. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanu 
60 ncı maddesinin değiştirilmesi haikikında. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Ek Kararın 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara Ek K 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara Ek 

Karar. 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştirilm 

1964 Yılına Aiit Mevzuat 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

hakkında. 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun baz 

bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
4.1 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı madde 

nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
Damga Vergisi Kanunu. 
iBazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 sayılı K 

pılması hakkında. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararname, 

1965 Yflına Alt Mevzuat 
1964 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı karara ait ka 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar. 



— C/11 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 
> 
» 
» 

» 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 
Kanun 

» 
» 

Kanun 
» 
» 
» 

24. 

6. 
14. 
28. 

25. 
31 . 

29. 
29. 
11 . 
8. 

28. 

18-
28. 
8. 

8. 
9. 
24. 
29. 

2. 
12. 
10. 
1. 

6 

7 . 
7 
7 

8 
12 

1 
2 
2 
3 

3 

4 
6 
7 

7 
8 
11 
12 

2 
2 
4 
6 

.1965 

.1965 

.1965 
•1965 

.1965 

.1965 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

. 1966 

.1966 

.1966 

. 1966 

.1966 

.1966 

.1967 
•1967 
.1967 
.1967 

639 

6/4826 
642 
664 

6/5075 
6/5722 

717 
723 
724 
753 

756 

6/6249 
766 

6/6616 

6/6628 
780 
784 
818 

827 
828 
851 
876 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayıh tablonun 
18 nci fıkrasının tadili hakkında. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek 
202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi h 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapı 

sesinin kaldırılması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 

1966 Yılına Ait Mevzu 
1965 Kalkınma İstikrazı hakkında. 
1557 sayıh Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nci maddeler 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 

de 2) nin değiştirilmesi hakkında. 
13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağl 

sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararının yürürlüğe konulm 
Tapulama Kanunu. 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk 

Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara e 
Bazı suç ve cezaların affı hakkında. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nc 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında. 

1967 Yılına Ait Mevzu 
Rıhtım Resmi Kanunu. 
İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapı 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 

11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
•dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

Kanun 

» 

» 
» 

Kararname 

1 . 
8. 

15. 

24. 
28. 

23. 

13. 

31 . 
30. 

10. 

7. 
7. 

7. 

7, 
12 

1 

3, 

3 
5 

1 . 

1967 
,1967 

1967 

.1967 

.1967 

.1968 

.1969 

.1969 

.1969 

,1970 

6/8376 
890 

6/8424 

903 
980 

992 

1132 

1137 
11:17 

7/3 

Kanun 11 . 
29. 
11 , 
11 . 
14, 
29. 

29. 

1 . 
1 
2, 
6. 
7. 
7, 

7, 

,1970 
.1970 
,1970 
,1970 
, 1970 
. 1970 

.1970 

1211 
1216 
1224 
1267 
1310 
1318 

1319 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek karar. 
193 sayıh Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılması hakkı 

nun 642 sayılı Kanunla değişik geçidi 4 ncü ve 26.6.1964 tarih ve 484 
tirilmesi Hk. 

İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara 
kında, 

Medeni Kanunda (Vakıf hakkında) yapılan değişiklik Hk^ 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hk. 

1968 Yılına Ait Mevzuat 
1967 Kalkınma İstikrazı Hk. 

1969 Yuma Ait Mevzuat 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiş ciriîmesi ve b 

kındaki 19.2.1963 tarihli ve 202 sayıh Kanunun 642 ve 890 sayıh K 
desinin değiştirilmesi Hk. 

Çeşitli Vergi Kanunlarında değişiklik yapılması Hk. 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 

1970 Yuma Ait Mevzuat 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayıh Kanunun 

sine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre z 
bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve ithalattan istikrar fonu 
rürlüğe konulması Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 'Bankası Kanunu. 
1969 Kafcnma İstikrazı Hk. 
Türk Parasının Kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (1567) s 
Gider Vergileri Kanununa Ek. 
16.6.1949 - 5441 sayıh Kanunun değişik 12 nci maddesi Hk. 
Finansman Kanunu (Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi, Emlak A 

Vergisi, Taşit Alım Vergisi, Spor - Toto VergM) 
Emlak VergM Kanunu. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Kanun 

Yönetmelik 
Kanun 

» 

7 . 8.1970 

27.11 .1970 

7/11012 

7/1652 

Kanun 
Karar 

;» 

2 2 . 
12. 
20 . 

3.1971 
7 .1971 
7.1971 

1380 
7/281.1 

J446 

5. 
24 . 

9 . 

8 . 
17. 

20 . 
1 . 

3 . 
5 . 

2 5 . 
20 . 

2.1972 
2.1572 
3.1972 

6.1972 
7.1972 

7.1972 
9.1972 

1.1973 
4.1973 
4.1973 
6.1973 

1512 
1544 
J571 

,1598 
1610 

1605 
1615 

7/7387 
1702 
1710 
1743 

Ö Z E T 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
desi ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesıi hükümleri 
rarın 1 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi hakkında. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
desine 16.9.1960 tarih ve 7-a sayrh Kanunun 9 ncu maddesine göre a 
siz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve bu İthalattan istikrar fonu 
ek Karar. 

1971 Yıfcrta Ait Mevzuat 
Su Ürünleri Kanunu. 
Memur konutları yönetmeliğinin yürürlüğe konulması Hfc. 
29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bazı m 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 

1972 Yılına Aüt Mevzuat 
Noterlik Kanunu. 
1317.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bazı m 
Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen h 

bir deprem fonu hesabında toplanması Hk. 
Mali Denge Vergisi Kanunu. 
29.7.1970 gün ve 1319 saydı Emlak Vergisi Kanununun bazı m 

bu kanuna bazı hükümler eklenmesi Hk. 
6785 sayılı imar Kanununda bazı değişiklikler yapılması HL 
Gümrük Kanunu. 

1973 Yılına Alt Mevzuat 
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği. 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna i 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

1. 

1. 

18. 
1 

29. 
28. 

15. 
29. 
24. 

10. 
12. 

11 . 
19. 

1 . 

21 . 

20. 

28. 

10 

3 

5 
8 

8 
11 

4 
4 
5 

6 
7 

9 
9 

4 . 

4 

11 

2 . 

.1973 

.1974 

.1974 

.1974 

.1974 

.1974 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1976 

.1976 

.1976 

.1977 

7/7202 

7/7877 

1803 
7/8642 

7/8810 
7/9028 

7/9731 
7/9802 
1894 

1908 
1927 

7/10506 
7/10663 

1977 

1981 

2026 

2034 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar. 
1974 Yılına Ait Mevzu 

Türk parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve 
Karar. 

Af Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve 

Karara Ek Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 22 sayılı Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara 

1975 Yılma Ait Mevzu 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara Ek 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara Ek 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun bazı 

maddeler yerine yeni maddeler konulması hakkında. 
500 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 nci maddesindeki 12 

çıkarılması ve 1475 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilme 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve d 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme 

yılı karara ek karar. 
1976 Ytbna Ait Mevzua 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarifenin değişik 1 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 neu maddesinin değ 

493 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kan 
hakkında. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci 

1977 Yılına Ait Mevzu 
221.1962 tarihli bir sayılı Kanunun, 5.6.1975 tarihli 1905 sayıl 

rilmesi ve bu Kanuna ek geçici madde eklenmesi hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

24. 8 

25. 8 
8- 9 

.1977 

.1977 

. 1977 

2099 

2106 
7/13918 

Kanun 

> 

> 
Kararname 

> 

10. 9 

10. 9 

10. 9 
5.10 
5.10 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

> 
Kanun 

13 .10 .1977 
31.12 .1977 

7/13957 
2109 

Kararname 

> 
Kanun 

» 
Kararname 

7. 

17. 
29. 

14. 
10. 

3 

3 
9 

10 
11 

•1978 

.1978 

.1978 

.1978 

.1978 

7/14832 

7/15114 
2171 

2172 
7/16703 

Ö Z E T î 

17.7.1964 tarih ve 506 sayüı Kanunun 96 ncı maddesine bir fık 
geçici madde eklenmesi hakkında. 

1908 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkı 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve dest 

tarihli ve 7/7877 sayüı karar ekindeki 21 sayılı kararın bazı maddel 
mesi hakkında. 

17.7.1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine e 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın 

11-7.1963 tarih ve 269 sayılı, tahsis edildikleri gayelerde kullanıl 
harp sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki Kanunun 1 

Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik Yasası hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayüı Kanunun 62 

sine ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
re bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ile yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet ve maki 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında. 
7.2.1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 27.3.1969 tarihli, 1137 sa 

ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun 

1978 Yılma Ait Mevzuat 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenlem 

sayüı Kararın değiştirilmesine ilişkin Karamn yürürlüğe konulma 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında, 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimfclaği sa 

alınacak ekonomik ve mali önlemlere ilişkin yetki hakkında,: 
Devletçe işletilecek madenler hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayüı Karara Ek 
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Vergilerin* resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası O Z E T î 

» 

K.H.K. 
Kararname 

» 
» 

;» 

Genelge 

Karamaıme 

» 

» 

Kamın 

Kararname 
» 

Kanun 

10. 

27 . 
2 8 . 

16. 
16. 

27 . 

10. 

12. 

13 . 

12. 

15. . 

22 . 
2 . 
9 . 

2.1979 

2.1979 
2.1979 

3.1979 
3.1979 

3.1979 

4.1979 

4 .1979 

4.1979 

5.1979 

5.1979 

5.1979 
6.1979 
6.1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 
7/17299 

7/17320 

341 

7/17319 

7/17359 

7/17395 

2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

1979 Ydma Ait Mevzua 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayih Artı 

değişiklikler Hk. 
Muhasebei Umumiye Kanununun bazı maddelerinde değişiklik y 
Kara ve Su Avcılığından elde edilen tarım kazançlarının verg 

emsalleri Hk. 
Akaryakıtların alım - satım, dağıtım ve fiyatlarının saptanması v 
15.3.1979 günlü ve 7/17298 sayılı Karar Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında petrol arama ve Petr 
masına ilişkin 20 sayılı Karar Hk. 

Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelere bağlı d 
gayri safi gelirinin % 15'e kadar olan kısmım ve dönem Sonu kârla 
Hk. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04.03, 15.13.10 ve 40.11 pozisy 
garin ve sertleşltirilmemiş vulkanize kauçuktan her nevi iç ve dış la 
rük Vergisi oranlarının % 50, % 60 ve '% 30'a çıkarilması Hk. 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı çerçevesinde; faiz oranlan, m 
ödeme oranlarına değin T.C. Merkez Bankası Banka Meclîsi K 
26.3.1979 günlü ve 19 sayılı raporu üzerine yürürlüğe konulması H 

Televizyon resim tüpü yapmakta kullanılan boş can (kavanozun 
25'e indirilmesi, televizyon resim tüpünün % l'e indirilen Gümrük V 

5680 sayılı Basın Kanununun değişik 16 ncı maddesinin değiştir 
rılması ve bu Kanuna geçici dört madde eklenmesi Hk. 

Fosforik asitin % 15 olan Gümrük Vergisi .oranının % l'e indi 
Akaryakıt perakende azami litre satış fiyatının saptanması Hk 
6846 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3 nc 

birinci ftkrasına bir (c) bendi eklenmesi Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Kumarası Ö Z E T İ 

Kararname 
Kanun 

» 
» 

Kanun 

Kararname 

» 
Yönetmelik 
KHK 

» 
» 

» 

» 

Kararname 
> 

Tebliğ 

Kararname 

11. 
16. 
16. 
20. 

22-

5. 

28. 
17. 
28. 
28. 
28. 

28. 

28. 

10. 
11 . 
11. 

18. 

6 
. 6 
. 6 
. 6 

6 

7 

8 
9 
9 
9 
9 

9 

9 

10 . 
10 
10 

10 . 

.1979 

. 1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

.1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

1979 

,1979 
.1979 
.1979 

1979 

7/17597 
2244 
2245 
2448 

2249 

7/17637 

7/18015 
— 
30 
31 
32 

33 

34 

7/18182 
7/16837 

— 

7/18095 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar hakk 
492 saydı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik 
10 . 6 . 1979 tarm ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin d 

misli artırmalarla (ilgili yeni nispetler getirilmesi hakkında. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun 'başlı 

nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde ve bir geçici madd 
Gümrüğe terk edilen eşyalarla Devlet Demiryolları Ve Denizcili 

ma ve antrepolarda bulunan her türlü taşıma aracının Devlet Mal 
araçları dışında kalan eşyaların da Çaykur Genel Müdürlüğünce s 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karar hakkı 
Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesinin değtş tirilmesi hakk 
Fiyat düzenleme ve destekleme fonu kurulması hakkmda. 
237 saydı Taşıt Kanununun değişik 12 nci maddesinin son fıkras 
4060 sayılı % 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair Kanunun 

maddeleri ile 9 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu k anuna geçici 
474 saydı Gümrük Kanununa bağh Gümrük Giriş Tarife Cetve 

2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkmda. 
261 sayılı ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak 

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkmda 18 sayılı Karar hakkı 
Karayoluyla uluslararası eşya ve yolcu taşıma esasları hakkmda 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 s 

yandarak çeşitli cins oyun kâğıtlarının satış fiyatları hakkmda. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.20 pozisyonunda yer al 

miş veya harmanlanmış tütünlerden yurt dışında imal ettirilen siga 
(0) indirilmesi hakkındaki 8 . 7 . 1977 gün ve 7/13512 sayılı Karar 
7/15992 saydı Kararname ile bir yd uzatdan sürenin bir yd daha u 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
Karar 

» 
Kararname 
Kanun 

» 
> 

i» 
» 

» 

Kanun 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

Kanun 
» 

» 
» 

21 .11 
24 .12 

2 1 . 1 
25- 1 
20 . 3 

2 1 . 9 
2 3 . 9 
'25« 9 
29 . 9 

23 .10 

23 .10 

28.11 
28 .11 
28 .11 
28 .11 

28 .11 
28 .11 
11.12 
11 .12 

11.12 
11.12 

.1979 
.1979 

. 1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 
•1980 
.1980 
.1980 

.1980 

.1980 
.1980 
.1980 

.1980 

.1980 

2253 
7/18625 

8/167 
8/181 

2299 

2301 
2302 
2303 
2305 

2319 

2320 

2343 
2344 
2345 
2346 

2347 
2348 
2350 
2351 

2352 
2353 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı lama Usuller 
Memur Konutları Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştiren Yö 

1980 Yılına Ait Mevzuat 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 25 sayılı Kararın yü 
İthalat Damga Resmi nispetinin % 25'ten % l'e indirümesi ha 
Bedelli Askerlik hakkında. 
1402 sayılı Kanunun 'bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bazı hük 
Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yıhnın Kutlanması ve «Atatürk 
1580 sayılı Belediye Kanununa Bk Kanun. 
6136 sayılı Ateşli Silalhlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler HakKindaki 

maddesinde yer alan ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar ve 
854 'sayılı Deniz İş Kanununun 1926 sayılı Kanunla değişik 20 

desine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 ncü m 
bir fıkra eklenmiş 193 saytlı Gelir Vergisi Kanununun 1927 sayılı 
fıkrasının değiştirilmesi ve 1927 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına d 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanu 
1318 sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alım Vergisine İlişki 

dair Kanun. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanu 
197 sayüı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunun da Değişiklik 
1319 sayüı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkı 
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisi Kanunu 

kında. 
Emlak Alım Vergisi Kanununda değişiklik yapıtan'sı hakkında 
7338 sayüı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişiklik yap 
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resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

27 .12 .1980 
27 .12 . İ980 
31 .12 .1980 
31 .12 .1980 

25 . 1 .1981 
5 . 2 .1981 
17 .2 .1981 
17 .2 .1981 ' 

27 . 2.1981 
27 . 2.1981 

8 . 3.1981 
8 . 3.1981 

14. 3.19811 
22 . 3.1981 

22 . 3.1981 
24 . 3 . 1981' 
26 . 3.1981 
26 . 3 . 1981 
26 . 3.1981 

3 . 4.1981 
19. 4.1981 
5 . 5.1981 
5 . 5.1981 
5 . 5 . 1981 
8 . 5.1981 

gelirlerin 

Numarası 

2361 
2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2382 
2385 

2418 
2419 

2420 
24*21 
2427 
2430 

2431 
2432 
2433 
2434 
2438 
2443 
2447 
2454 
2455 
2456 
2457 

Ö Z E T İ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkın 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılması h 
213 saydı Vergi Usul Kanunürida değişiklik yapılması hakkın 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında^ 

1981 YAna Alt Mevzua 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
Belediyeler ve özel idarelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
2490 sayılı Artınna, Eksiltme ve İhale Kanununda değişiklik y 
[Bayındırlık 'Bakanlığınca yaptırılacak sivil akaryakıt ve doğa 

lanması ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasları hakkında. 
5682 sayılı Pasaport Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ila 1918 sayılı Kaçakçılığın Men v 

lerinin değiştirilmesi ve W\5 sayılı Gümrük Kanununa geçici madd 
Memür meskenlerinin inşası Kanununda değişiklik yapılması h 
2644 saydı Tapu Kanununda değişiklik yapılması haMcmdav 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda değişiklik yapılm 
492 sayılı Harçlar Kanunu ve Bu Kanunu değiştiren 27.3.1969 t 

rihti 2345 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında. 
Tahsilatın hızlandırılması hakkında. 
İstanbul Belediyesine ait bir taşınmaz malın Hazineye devri hak 
2346 sayılı Finansman Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
2348 sayılı Motorlu Taşütiar Vergisi Kanununda derişiklik yapı 
2082 sayılı Kapalı çarşıların Onarımı ve îman Kanununda değ 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması hakkında. 
Gider Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkın 
Vergi Usul Kanununda değişildik yapılması hakkında, 
İşletme Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında, 
854 sayılı Deniz İş ve 1475 sayılı İş Kanununda ba^i maddeler 

ile 2319 ve 2320 sayılı Kanunlara geçici maddeler eklenmesi hakkım 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi1 Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
'» 

» 
» 

Kanun 
> 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

22 . 
6 , 

2 5 . 

2 5 . 

27 . 

10. 
10. 
10. 

10. 
18 . 
18. 

30 . 
30. 
30 . 
2 0 . 

2 5 , 
7 . 

15 . 
15 . 

15 . 
6 . 

5.1981 
6 . 1981' 
6.1981' 

6.1981 

6 . 1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 
8.1981 

8 .1981 
9.1981 

9.1981 
9.1981 

9.1981' 
10.19811 

2463 
2471 
2478 

2480 

2484 

2486 
2487 
2488 

2489 
2493 
2494 

2499 
2500 
2504 
2508 

2514 
2517 

2520 
2521 

2529 
2530 

1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda değişiklik yapdması 
1318 saydı Finansman Kanununun Bina inşaat Vergisi maddeler 
6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ide Diğer Aletler Hakkında 

ve Bu Kanuna 'iki Bk Madde ile bir Ek Geçici Madde Eklenmesi h 
4759 saydı tiler Bankası Kanununun değişik ikinci maddesinim 

eklenmesi hakkında. 
13118 saydı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı 

ması hakkında. 
Borçlar Kanununun 110 ncu maddesine bir fdcra eklenmesi ha 
Toplu Konut Kanunu. 
5424 saydı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tonunduk verilmesi hakk 

değiştirilmesi hakkında. 
6132 sayılı At Yarışları Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilme 
1050 saydı Mühasebe-i Umumiye Kanununun bazı maddelerini 
1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 'bazı madde 

deler eklenmesi ve 2004 saydı icra ve İflas Kanununun ibir maddesi 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Hazüneye aüt bir Taşınmaz Malın Satışına İzin verilmesi hakkınd 
1164 saydı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme 
1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 saydı Kanunla eklenen geç 

Kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında. 
Bazı Sağhk Personelinin Devlet Hizmeti yükümlülüğü hakkında, 
1050 saydı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 130 ncu maddes 

linmesi hakkında. 
2279 saydı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda değişiklik yapılm 
Avda ve Spor'da kullandan tüfekler, nişan tabancaları ve av b 

durulması hakkında. 
1447 saydı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TA. Şirketinin Kuruluşu H 

yapılması hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 
» 
> , 
» 
* 

» 

16 .10.1981 
18.10.1981 
İŞ . 10.19»1 
18 .10 .1981 
24.10,1981 

28.10.1981 

2533 
2534 
2535 
2536 
2539 

2546 

Ö Z E T î 

Siyasi Partilerin Feshi hakkında, 
»Sayıştay Kanununa bk ek madde eklenmesi hakkında, 
488 sayılı Damga Veresi Kanununda değişiktik yapılması hak 
1319 sayılıt fcmİak Vergisi Kamûıunda dejjş&klik y^pijteaâsı hak 
1111 saydı Askerlik Kanununa 2299 saydı Kânunla. eklenen 1 n 

giştiıütoıeslne ve bu Kanuna bar gemici madde eklenmesi hakkında. 
2431 sayılı Tahsflaltm HEdandırilnK^ ek 

Eski Alacaklar.. 
a) Tevziattan istirdat 
Tavizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muva 

hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğ den istirdat 
İrade ve 'kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan 

tiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mükerreratın varidata müt 
b) Kaldırılmış vergiler araklan, 
Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş ka 

senelerde tahakkuk etmiş veya ıbu kanun ve nizamnamelere tevkifa 
resim, harç ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezalan baka 

Cezalar: 
a) Para Cezaları, 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararna 

cezası alınmasını tazammum eden hükümleri 
b) Zam Cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararna 

eden hükümleri hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge 
den mecburi Mzmetlerina ifa etmemeleri sebebiyle ah nacak tazmi 

Faizler : 
— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı 

izler ve akçe farktan ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâ 



— C/22 — 

Yergâferin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

•- Değerleri 
— Bu cetvelde herfasangl bir şekilde belirtilmeyen umumi ve husu 

me, yönetm.eİk, tüzük, talimatname, genel tebliği, tamim, sirküler vesair 
line ilişkin hükümleri. 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde yer almayan veya alamayan ü 
gerek geçmiş dönemlere, gerekse 1982 bütçe yılma ffîşkin olarak geü 
kümleri. 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sa'bri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : E. Naime Azer 

VH.000.025 Hilmi Çayırlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : E. Fahriye Özaka 

YH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : tnci Saltıkgil 

VH.OOO.033 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Saliha Kutluğ 
Kızı : S. Muazzez Gökçe 
Kızı : Ülker Kutluğ 

VH.000.036 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak 

VH.000.044 Behçet Kutlu 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : A. Tayyibe Kutlu 

VH 000.045 Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönetn Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.000.054 Tevfik Rüştü Araş 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Eşi : H. Bahire Araş 

Gösterge Dayan 
l i r a No. 

303 5269 

450 5269 

300 5814 

300 5814 

450 5269 
300 5269 
TJtt 5269 

300 5269 

3C0> 5269 

450 5269 
3CQ 5269 

450 5269 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.058 Şevki Göklevent 
TBMM Birinci Dönem îçel (Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

VH.QOO.083 Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 

VH.000.089 Osman Uşaklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Saliha Çıngdlıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

VH.000.107 Demir Asaf Yolal 
Bozkır Kaymakamı 
Kızı : Günseli Yolal 

VH.000.119 Emin Geveci 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 

VH 000.121 Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 

VH.000.127 Ethem Fehmi Arslanlı 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. Iclal Arslanlı 
Kızı : îkbai Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.130 Mehmet Şükrü Koç 
TBMM Birinci Dönem Karahisarısahip Milletvekili 
Eşi : Servet Koç 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

300 5269 

450 5269 

3üöj 5269 
300 5269 

300 107 

30& 5269 

300 5269 

300 5184 
300 5269 
300 5269 

300 5269 

450 5269 

http://VH.QOO.083


- Ç/4 -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.146 

VH.000.169 

VH 000.176 

VH.000.191 

VH.000.194 

VH.000.200 

VH.000.203 

VH.000.204 

VH.000.207 

VH.000.208 

Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 
Mustafa Dannan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane MiUetvekiM 
Kızı : F. Nigar Darman 
Fevzi Pirinççioğlu 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Remziye Alpay 
Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sebahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 
Mesut Benli 
TBMM ©irinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 
Süleyman Sudi 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Eşi : Lütfiye Acarbay 
Yasin Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Tevfik Gençtürk 
TBMM ©irinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Hidayet tnceoğlu 
Ahmet Şevket Peker 
TBMM 'Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ayşe Erdoğlu 
Mehmet Emin Özserdar 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Naciye özserdar 

Gösterge Dayan 
Lira No. 

300 5269 

300 5269 

300 5269 

450 
300 

450 
300 

450 

60W 

5269 
5269 

5814 
5814 

5814 

5269 

300 5269 

300 5269 

300 5269 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH000.219 Sabit Gözügeçgil 
TBMM Birinci Donem Kayseri Milletvekili 
Eşi : Semiha Gözügeçgil 

VH.OQ0i.233 Sadık Üner 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Kızı : Sadet Sultanoğlu 

VH.000.240 Hafiz Mehmet Engin 
TBMM Birinci Dönem Trabzon Milletvekili 
Kızı : Meliha Engin 

VH.000.253 Ragıp Soysal 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Safiye Soysal 

VH.000.254 Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 

VH.000.256 Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kızı: Azize Bozgen (Yılmaz) 

VH.000 259 Şakir Kmacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 

VH.000.263 Cevdet Seçkin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Nuriye Seçkin 

VH.000.265 Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

450 5814 

300 5269 
300 5269 

300 5269 

450 5269 

300 5269 

450 5814 
300 5814 
300 5814 

300 5369 

450 5269 

450 5269 

http://VH.OQ0i.233
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Sicil No, Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.269 

VH.000.272 

VH.000.275 

VH.000.281 

VH.000.304 

VH.Ö0O.321! 

VHO00.325 

VH.000.327 

VH.000.340 

Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
KJZI : Bedriye Turanlı 
Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 
Yahya Kaptan 
Kuvâyi Milliye Komutanı 
Kızı : Fikriye Gürsel 
(Kızı : Muzaffer Örencik 
Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Ülker Tengirşenk 
Faik Öztrak 
T J B J M İ M . Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
K ız ı : Handan inan 
Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : H. Lamla Iştın 
Dr. Suat Soyer 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi : Mefharet Soyer 
Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Sabriye Şendur 
K ı z ı : Suphiye Özcan 
Kızı : ismet Bedük 

Gösterge Dayan 
l i r a No. 

300 5269 

300 5269 

300 275 

300 275 

300 5269 

300 5269 

300 5269 

300 5269 

450 5269 

300 5269 

300 5269 
300 5269 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.346 

VH.OOO.350 

VH.000.359 

VH.000.361 

VH.000.363 

VH.OOO.366 

VH.OOO.370 

VH.000.382 

VH.000.384 

Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya 
Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönem! İzmit MltetveMLi 
Eşi : Makbule Tezemir 
ıHacı Süleyman Akgün 
TBMM Birinci Dönem izmir Milletvekili 
Kızı : Fatma Bilgen 
Selahattin Köseoglu 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Eşi : F . Nebile Köseoglu 
ibrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Sanman Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 
Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 
Bekir Sami 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : Nimet Kunduk 
Fahrettin Altay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Fatma Hayrünisa însel 
M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

Gösterge Dayan 
l i r a No. 

450 5269 

450 5814 

300 5269 

450 5814 

450 5814 

300 5'814 

300 5269 

300 5814 

300 5269 

450 5269 

300 5269 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

Ç/8 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : M- Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 
Kızı : Nezahat Dural 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Rukiye Sürenkök 

VH.000.391 î. Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Kızı : Huriye Apalak 
Oğlu : M. Reşat Berkün 

VH.000.400 Mehmet Şükrü Üçüncü 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Melahat Üçüncü 

VH.000.401 Mehmet Nafiz Özalp 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Eşi : Kadriye Özalp 

VH.000.402 İbrahim Hakkı Akgün 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Nesligör Akgün 
Kızı : Mühübe Akgün 

VH.000.411 Yunus Karlıova 
Eşi : Zehra Karlıova 

VH 000.415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : N. Muazzez Karagülle 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

300 5269 
300 5269 
300 5269 

300 5814 

300 5269 
300 5269 
300 5269 

300 52<59 

450 5269 

300 5269 
300 5269 

450 6855 

450 5269 
300 5269 
300 5269 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.417 Harun Atay 
Gaybubeti Tahakkuk Eden 
Eşi : Naf ia Atay 
Kızı : Fatma Atay 

VH.000.422 Mustafa Ragıp Soylu 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kızı: Bedia Şahenk 

VH.000.423 Hüseyin Aydın 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanif e Aydın 
Kızı : Müveddet Aydın 

VH.000.425 Cafer Tayyar Eğilmez 
TBMM Birinci Dönem Edirne Milletvekili 
Eşi : Emine Melek Eğilmez 

VH.000.426 Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : F. Bedia Vardar 

VH.000.427 Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Eşi : Saffet Bolak 
Kızı: H. Edibe Alpan 

VH.000431 Müfit Kurutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Saliha Teslime Kurutluoğlu 

VH.000.437 . Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Sürt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

450 6857 
300 6867 

300 5269 
300 5269 

450 6855 
300 6855 

450 5269 

300 5269 

450 5269 
300 5269 

450 5269 

300 5269 
300 5269 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.438 

VH.000.439 

VH.000.440 

VH.O0O.45Oİ 

VH.000451 

VH.000.454 

VH.000.457 

VH.000.465 

VH.Q0O.467 

Mustafa Fevzi 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Vecihe Oltulular 
Mehmet Tevfik Kütükbaşı 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : Makbule Şahsuvar 
Mehmet Ragıp Topala 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : A. Saime Gün 
Kızı : E. Bahire Topala 
Ahmet Hamdi Yalman 
TJB.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı: E. Ülker Savucu 
Mehmet Necati Memişoğlu 
TBMM Birinci Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Mesture Memişoğlu 
H. Sırrı BelHoğlu 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Kızı : Kaımıran Kıyası 
Mehmet Alim. Çınar 
TBMM Birinci Dön«m Kayseri Milletvekili 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 
Raif Dinç 
Sivas Kongresine Geçirilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 
Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

Gösterge Dayan 
lira No. 

300 5269 

300 5269 

300 5269 
300 5269 
300 5269 

300 5269 

300 5269 

300 5269 

300 5269 
300 5269 

450 5269 
300 5269 

300 5269 

http://VH.Q0O.467
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.469 

VH.000.470 

VH.000.471 

VH.000.477 

VH.000.478 

VH.000.480 

VH.000.482 

VH.000.483 

Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 
M. Ali Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Z Melahat Barlas 
Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 
Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
'Kızı : N. Azize Öztekin 
Talat Paşa 
Sadrazam 
Eşi : Hayriye Bafralı 
Halil İbrahim 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 
Kızı : tclal Bengü 
Kızı : Necibe livan 
Oğlu : Celalettin Ertan 
Adü 
Usat ile vukubulan müsademede şehiden vefat eden Kızılca > 

hiyesi Müdürü 
Kızı : İffet Meral 
Şevket Kurt 
27 Mayısta ayağını kaybeden 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

300 5269 

450 5269 

450 5269 
300 5269 

300 5269 
300 5269 
300 5269 

450 5269 

300 480 
300 480 
300 480 

300 481 

600 41 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.487 

VH.000.496 

VH.000.497 

VH.000.502 

VH.O0O.5O3 

VH.000.510 

VR00a513 

VH.00O514 

VH.000.516 

Tabir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı: F. Türkan Kaya 
Kızı: H. Türkan Saklar 
Arif Baysal 
TBMM Birinci Dönem Konya Milletvekili 
Kızı : Şerife Baysal 
Turan Emeksiz 
Şehit 
Annesi : Zeynep Emeksiz 
Sökmen Gültekin 
28 Mayıs 1960 gecesi bir kazaya kurban giden 
Babası : Ali Gültekin 
İbrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karası Milletvekili 
Kızı : Zarife Sanbeyler 
Mehmet Şerif 
TBMM Birinci »Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 
Enver Tekant 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Fabire Tekant 
Mahmut Esat Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
(Kızı: Ay Bozkurt 
Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Cevahir Yoğun 
Kızı: Fethiye Yoğun 

Gösterge Dayand 
lira. No. 

300 5269 
300 5269 
300 5269 

300 5269 

300 95 

300 207 

300 5269 

300 5269 

450 5269 

30D 5269 

450 5269 
300 5269 



- Ç/13 -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.518 Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 

VH.000.521 Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 

VH.000.522 Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 

VH.000.524 Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nümayişte b 
cağını kaybeden 

VH 000.526 Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kızı : Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 

VH.000.527 Salih Atalay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Şükriye Ekin 

VH.000.529 Rü§tü Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Kızı : Şefika Sahan 

VH.000.530 Halit Akmansu 
Milli Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kız : Nermdn Akmansu 

VH.000.533 Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 

VHO00.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

300, 518 

600 337 

45Q 5269 

300 5269 

600 371 

300 5269 

30Ö 5269 

300 5269 

300 5269 

3Q0 41 

300 5814 
300 5814 
450 5269 



- Ç/14 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.540 Hasan Taraşlı (Tokcan) 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Kızı : Hatice Taraşlı 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem îzmir Milletvekili 
Eşi : Gamide Barlas 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Srvas Milletvekili 
Kızı : Fatma Tüzehra Basara 
Kızı : Emine Lütfiye Basara 

VH.000.545 M. Sadık Sevtekin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Seniha Leman Sevtekin 
Kızı : Semiha Sevtekin 

VH.000.547 Mehmet Hulusi Erdemir 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdemir 

VH.000548 Lütfii Tigrel 
Kızı : Saniye Pirinççioğlu 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 

VH.000.549 Hulusi Kutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Kutluoğlu 

VH.OOO.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
TBMM Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 

VH.000.554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Refika Başar 
Kızı : Saadet Kontek 

Gösterge Dayand 
l i r a No. 

300 5269 

450 5269 

300 5269 

300 5269 

300 5814 

300 5814 

450 5269 

3GÖ 5269 

3C0 5269 

300 5269 

3tö 5269 

303 5269 



- Ç/15 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.557 Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Suzan Arslan 

VH.000.560 Mustafa Vehbi 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Duriye Alkoç 

VH.000 563 Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Emine Işık 
Kızı : Fatma Davran 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 

VH.OOO.567 Raf et Belen 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Perihan Belen 

VH.000.569 İbrahim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Safiye Murathan 
Kızı : Saadet Mısırlıoğlu 

VH.000.574 Arslan Toğuz 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Eşi : Nazmiye Toğuz 

VH.000.577 Server Ahiska Atabeyoğulları 
TBMM Birinci Dönem Ardahan Milletvekili 
Eşi : Saniye Ahiska 

VH.000.579 Mehmet Necip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrime Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 

VH.000.584 Mehmet Sami Arlcan 
TBMM Birinci Dönem İçel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 

Gösterge Dayan 
l i r a No. 

300 5269 

3ÖQ 5269 

450 5269 

300 5269 

303 5269 

45Q 5269 

300 5269 

303 5269 

45Q 5269 

45Q 5269 

300 5269 
3ÖÖ 5269 
450 5269 



-Ç/16 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH 000.585 Halil 
TBMM Birinci (Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 

VH.000.587 Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Eşi : Bebiye Öztekin 

VH.000.589 Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Apaydın 

VH.000.590 Mehmet Emin Lekili 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Firdevs Lekili 
Kızı : B. Tüzzehra Özyiğit 
Kızı : S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tüknülk Lekili 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

VH.000.598 Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı: Emine Enginer 

VHO00.600 Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı: Ayten Ungan 
Kızı : Zühtiye Ungan 

VH.000.603 Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha Özdemir 

Gösterge Dayand 
l i ra No. 

300 5269 

45Q 5269 

300 5269 

45Q 5814 
30Q 5269 
300 5269 
300 5269 

303 5269 

300 5269 

300 5814 
300 5814 

300 5269 



- Ç/17 -

Sicü No. 

VH.0OO.6O8 

VH.OOO.613 

VH.000.618 

VH.000.620 

VH.000621 

VH.000.626 

VH.000.627 

VH.000,629 

VH.000.631 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Dayan 

Lira No. 

Kemal Kalıpçıoğlu 
İstiklal Savaşına katılarak emsallerinden üstün başarı göstererek 
Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 
Kızı : Müzehher Sel 
Kızı : Müşerref Güren 
Reşat Aybar 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : Afife Aybar 
Kızı : Samime Kalkan 
Halil Hulki Avduk 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Safiye Avduk 
Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : F. Galibe Okyar 
Kızı : F. Nermin Okyar 
Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 
Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 
Ali Sabri Güney 
T.B.M.M. Birinci Dönem İçel Milletvekili 
Kızı: Tolunay Güney 
H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

300 
3QQ 

300 
30Q 

676 
271 

5269 
5269 

6010 688 

30Q 5269 
3(K| 5269 

300 5814 

45Q 5269 
300 5269 

300 5814 

300 5269 

45Q 5269 



- C/1» -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.0m.634 Ahmet Hilmi Kalaç 
TJB.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı: P. Nebile Canka 

VH.000 635 ihsan Hamit Tigrel 
Sivas Kongresince seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 

VH.000.63 7 Abdurrahman Özgen 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi Kumandanı 

VH.000.643 Yakup Örgü 
Van ili Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 

VH.000.647 Yusuf Çelik 
Hopa ilçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Makbule Çelik 

VH.000.650 Rezzak Altun 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Köyünden 
Eşi : Esma Altun 

VH000.657 Rıza Hacıoğulları 
Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman Köyünden 
Eşi : Gülzade Hacıoğulları 

VH.000.662 Isa Güneş 
Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman Köyünden 

VH.000.667 Şükrü Çelkay 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : Sadiye Sansoy 

VH.000.668 ismail Suphi Soysallıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 
Kızı : H. inci Tokgöz 

VH.000.670 Süleyman Sırrı Içöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

Gösterge Dayan 
l i ra No. 

30ff 5269 

600 5269 

60)0 859 

600 87Ö 

450 5814 

450 870 

450 870 

600 2378 

300 5814 

300) 5269 

300» 5269 

30Ö 5814 

http://VH.0m.634


- ç/i* -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.671 

VH.000.673 

VH.000-674 

VH.000.676 

VH.000.678 

VH.000.679 

VH.000.680 

VH.000.681 

VH.000 683 

Mazhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Eşi : Mürşide German 
Kızı : S. Türkân Pirinççioğlu 
Kazım Özalp 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Eşi : Müveddet Özalp 
Hacı Altıner 
Kore Savaşında üstünlük kahramanlık gösteren Mehmet ol 
İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Nermin Turhan 
Kızı : Ayhan Turhan 
Hüseyin Hacım 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken 
Kızı : Perihan Fetvacı 
A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kızı : Turan Yalvaç 
Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu MilletvekM 
Kızı : Vasfiye özerarslan 
Ahmet Mazhar Akifoğlu 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Nazif e Cahide Akifoğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 
ismail Naim 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Esi: Esma Naime Sanıvar 
Kızı : Fahriye Mutlu 

Gösflefflgıe Dtaıyaiöd 
Lira No, 

450 5269 
300 5269 

45Q 5269 

600 1062 

300 5269 
300 5269 

30Q 5269 
30Q 5269 

300 5269 

30Ö 5269 

45Q 5269 
30Q 5269 

450 5269 
30Q 5269 



- Ç / 2 0 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.0IQt5.981 

VHJ0O6.576 

VH.511.801 

VH.512.735 

VH.512.741 

VH.512.745 

VH.532.290 

VH.548.621 

Fevzi Çakmak 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız Kardeşi : Nehab at. Çakmak 
Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı 
Eşi : Satı Akman 
Ali Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Asiye Acara 
Yusuf Bahri Tatlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Fatma Tatlıoğlu (Süray) 
Hayrullah Erkan 
•Maraş Ulumi Rızaiye Muallimi 
Eşi : Ayşe Erkan 
Nurettin Yeniay 
Vatani hizmet yapmakta iken kaybubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 
Reşat Ağangar 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Emişen Emre 
Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

Gösterge Daya 
Lira No. 

300 589-1 

450 6576 

450 5269 

300 5269 

450 481 

300 675 

300 22 

300 5269 

3GQ 5269 

300 5269 



- C/21 -

Sicil No. 

VH.578.854 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Dafyptaktoğ 

Lina No, 

VH.580.129 

VH.587.623 

VH.590.501 

VH.591.100 

VH.593424 

VH.594.269 

Mevlüt Meriç 
5.3 1971 tarihinde (ODTÜ'de) meydana gelen silahlı çatışmada 
şehit olan 
Kızı : Meryem Meriç 
Kızı : Fatma Şahin 
(Hüseyin Sıtkı Gür 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
(Kızı: Nuriye îdiil 
Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 
Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 
Kızı : F . Cemile Doğrul 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 
Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Cemile Ulusoy 
Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 

30Ö 1580 
3da 1580 

30Q 5269 

300 5269 

300 
300 

300 
300 
300 

300 

5269 
5269 

5269 
5269 
5269 

5269 

300 5269 



- Ç / 2 2 -

Sicil No. 

VH.595.977 

VH.595.978 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Dayan 

Lira No< 

VH.596.649 

VH.596.962 

VH.601.099 

VH.601.307 

VH.601.457 

YH.601.458 

Kemal Bahadır Demir 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demir 
Mehmet Şamlı Baydar 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 
Naci Tahir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi: T. Rüveyde Tuna 
Asım Güleşen 
Kore Savaşına katılan Ali oğlu 
Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 
Eşi: Saniye Yener 
Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Cirit 
Kızı : M. Ece Cirit 
îsmail Şevket Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehit 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez 
Hüseyin Danış Tunahgil 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevli iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunahgil 
Kızı : H- Periel Tunahgil 

450 

450 
300 
300 

450 

6Q0 

30Q 
300 
450 

450 
3ÖO 

1936 

1936 
1936 
1936 

1978 

1979 

2097 
2097 
2097 

2İ0İ96 
2096 

450 2097 

45)01 
300 

2097 
2097 



Sicü No. Aylık sahiplerinin isimterd 

VH.603.795 Ziya Tuğlu 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Mflletvekfli 
Kızı : Yadigâr Savaşeri 

VH.6Q5.350 Mehmet Teviîk Durlanık 
T.B.M.M. Birinci Dönem Çarikın Milletvekili 
Kızı : Şükriye Özkanlı 
Kızı: Hatice Çivitçioğlu 

VH.6015.572 Mustafa Rasim Tekin 
TJBM.M. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı: Bedia Öktem Tekin 

VH.6Q6.062 iMu'hammed Mam© 
VH.6Ö6.302 Mehmet Kartal 
VH.60i6.335 Hafize Öztürk 
VH.606.516 Ömer Mümtaz Imamoğlu 

Sivas Kongresi Üyesi 
Kızı: İnayet îmamoğlu 
Kızı: Firdes Üfkün 

VH.900.480 Sait Üçok 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Atiye Sönmezer 

Gösterge Dayan 
Lira No. 

300 5269 

300 5269 
30X1 5269 

30Q 5269 
6021 2341 
600 2378 
600 2378 

30KJ 5269 
30G 5269 

30Ö 5269 

http://VH.6Q5.350
http://VH.6Q6.062
http://VH.60i6.335
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Kanun 
No 

10500 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösteri -
5209 C den hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren kanun. 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li

manı ve ZüHih'te Şairk Demtiıryoferı Bankası arasında münakit 4 
kıta lih'tilafmame ve merbutatının tasdiklerine ait Kanun. 

218İ2) Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 1İ219 sayıiı 
2876 ( Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 İskân İKanununun 40 nci maddesinde gösterilen hüzmeüer. 
2755 Ankara Merkez Hıfzissıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz

manlara ait Kanun. 

2832 Mili Savunima Bakanlığı Me bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde küfenı-
lacak yabancı Idevlet tabaasıödan mütehassıs ve ustalara yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şinketleriyle aktedilen 
10 . 12 . 1928 tarihli Mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline 
dair 2 kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara "geçici mukaveleler akdi hakkın
da Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 
5392 'Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu mad

desinde belirtilen işler. 
5602 Tapulama Kanunu. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
65İ8!8( Tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun, 
6181 İltisak ve kuşak hatları inşaatına dair Kanun. 

5059̂  Doğu vilayetlerimizde k 
3373 C gelecek yıllara, sari taah 
8200 Devlet Su İşleri Genel M 

nunun 37 nci maddesi. 
Î237) Limanlar inşaatı hakkınd 
JÜ35$ 
J594 Karadeniz Teknik Ünive 

ması hakkında Kanun. 
>595) Ege Üniversitesi adıyla 
646 C geçici 4 ncü maddesinin 

5746 Aydın, iBalıkesir, Bilecik 
nizli vilayetlerinde 1955 
lere yapılacak yardım hak 

7010 Muğîa, Denizli, Bolu, A 
gelen yer sarsın tısından 
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi 
ti 65 Miffli Eğütiim Bakarfığın 

okula ilaveten yeni bir t 
,186) Subay, askerü memur ve 
338 C lara geçici yüklenmelere g 2221 
308$ 
353 ) İlköğretim Ve Eğitim Ka 
68$ 

11731J 
351 Yükseköğretim Kredi ve 
527 Gelecek yıllara geçi<â yük 



— G/3 — 

Kanun 

1601 Türk Silahlı (KuvVetlerinm yenliden teşkilaitlaoması, silah, araç ve 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla MiMli Savunma Bakanlığına g 
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkı 
Kanun. 

6165) Jistanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida 
7027 C hakkınlda (Kanun. 
7306 £ 
350 S 

1904 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yenimden teşkilatlanması, silah, araç ve 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gele 
yıllara geçici yüklenmelere {girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1 
sayılı (Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin (Kanun. 

1632 Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, modem 
lah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jand 
ma Genel (Komutanlığına gelecek yflüara geçici yüklenmelere giri 
yetkisi verilmesi hafckında Kanun. 

2438 2082 sayılı Istanlbul, Kayseri, DBursa İKapalıçarşılannın Onarımı 
İmarı Hakkında Kanunun 1 nci Ve 2 nci Maddelerinin (Değiştirilm 
ne Dair Kanun. 





3 

O 

s 

s Î 



I — 

A — Mitti Güvenlik Konseyi Üyeleri 
— Yaşatma Organı Başkam 
— Başbıakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı 
— Genelkurmay Başkanı 
— Balkanlar 
•— Yasama Organını temsil etmekle görevtendırüenler 
—• Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutamı 
— Orgeneral ve OramiraUıer 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Diya 

net İşleri Başkanları 

B — Memur ve ıHfcmetlilerdenı : 

—< Kadro derecdsi 1 olanlar 
—• Kadim derecesi 2 - 3 olanlar 
—• Kadro derecesi 4 olanlar 
—• Kaıdro derecesi 5 - 6 olanlar 
— Kadro dereoösii 7 - 1 5 olanlar 

— H/2 — 

H — C E T V E L İ 
Yurt İçinde Verilecek Gündleİ&lt* 

(Madde : 33) 

II — Arazi Üzerinde 

(I S 
(50 ncü maddenin 1, 2,4 ve 5 noi fı 
Kaıdro Dereceleri 

1 * 2 otefttiaai 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 oîanfeır 

(II 
(50 ncü maiddbndn 3 ncü fıkrasınd 
personeli iile Tapulama Hâkimleri) 
GöreV Unvanları 

a) 

c) 

d) 

e) 

Tapulama Hâkümleri 
Kadastro ve Tapulama Mü 
Kontrol veya Yenileme , B 
Grup Amirleri 

Tapulama Müdür Yardımcıla 
lama, Arazi Kontrol Mühe 
Kadastro, Yenlileme Fen 
Azası, Konıtrofl Memurları; B 
Tapu, Kadastro Fen Memurla 
Posta Tapu Memurları 

Teknisyen Yardımcıları; Fen 
leri; Kâifiiplıer, Şoförler, 
dımcı Hizmetler Sınıfı Person 
Tapulama hizmetlerinde çal 

yenlere yukarıda gösterilen günlü 



o 

t* 



Kanun No. Kanunun Adı 

a) 1050 /Muhaısebe-i Umumiye Kanunu 

b) 2490 Artırma, Ekşitme ve İhale Kanunu 

- î / 2 -

t — C E T V E L İ 

Madde 

24 
.64 

Fıkra 

83 
2 
7 
7 
7 

19 
41 
46 

50 

— 
— • 

5 
5 
6 
* 
— 
A) 

J) 
A) 
N) 

— ^çelende 
— İllerde ve kuruluş merkez 

* — Tümen ve eşitine kadar 
olan askeri kurum ve kuruluşl 
içlin 

* — Tümen ve daha üst birlik
lerle eşit (kurum ve kuruluşlar 
içân 

* — Çarşı pazarlığı ile yapılan 
alımlarda bu miktarlarm üçte 
biri uygulanır. 

— 
— 
— 



Kamım No. Kanunun Adı Madde 

c) 4353 4353 sayılı Maldye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği 
,ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet Davalarının Takibi Usulerine Dair Kanun'. 2.7 

28 
,29 
30 
31 
34 

d) 3904 Onman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa Ek Ka
nun 8 

e) 5433 ,Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ılO 
f) 5539 ıKarayoUarı Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun. 32 

g) 6200 /Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve Vaıaife-
Oferti Hakkındaki Kamun. 35 

h) 6686 Devlet Hava Meydanların Icletmesİ Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun. 6 

14 
i) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğünün Vazife Ve Teşkilatı 

Hakkındaki Kanun. 

î /3 -

Fıkra 

1 
5 ((Taşınmazlara yönelik aya davalar 

hariç) 

(Taşınmazlara yönelik ayn davatai 
hariç) 

1 
2 

C) 1 000 lüralak limit 
/l 001 «iralik limit 

10 000 liralık limit 
10 001 Hirahk limit 

1 
2 

C) 1 000 IraM: limit 
1 001 liralık limit 

10 000 liralık limit 
1 000 liralık sınırlar 

10 000. liralık sınırlar 
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S. No, Okulun Adı (1982 

56 
57 
58 
59 
ı60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
Stf 

Gaziantep Lisesi 
Gaziantep Anadolu Lisesi 
Gaziantep Nizip Lisesi 
Giresun Lisesi 
Gümüşhane Lisesi 
Hatay Antakya Lisesi 

İsparta Yalvaç Atatürk Lisesi 
içel Mersin Tevfik Sim Gür Lisesi 
İstanbul Galatasaray Lisesi 
İstanbul Kabataş Erkek Lisesli 
İstanbul Behçet Kemal Çağlar Lisesi 
İstanbul Anadolu Listesi 
İstanbul Çamlıca Kız Lisesi 
İstanbul Kadıköy Kız Lisesi 
İstanbul Erenköy Kız Lisesi 

İstanbul Kandil i Kız Lisesi 
İstanbul Üsküdar Kız Lisesi 
İ9tanbul Kartal Lisesi 
İstanbul Kız Lisesi 
İstanbul Erkek Lisesi 

İstanbul Vefa Lisesi 
İstanbul Büyükçekmeoe Lisesi 
İstanbul Haydarpaşa Lisesi 
İstanbul Silivri Lisesi 

İstanbul Şile Lisesi 
İzmir Kız Lisesi 
İzmir Atatürk, Lisesi 
İzmir Buca Lisesli 
İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi 
izmir înönü Lisesi 
İzmir Anadolu Lisesi 

40 000, 
4 2 0 0 0 
40 000, 
40 000 
41, C00 
39 000 

39 000, 
39 0001 
42 GÖÇ 
39 000 
39 0OQ 
42 OOfc) 
39 00X) 
39 0QQ 
39 00Q 
39 000, 
39 000, 
39 00Q 
39 000, 
42 000 

39 000 
39 000 
39 00Q 
40 000 

40 m) 
39 000, 
39 OXD 
39 000, 
39 CÛO 
39 000 
42 000 

S. No. Okulun Ad 

87 İzmir Türe Ş. A. İ. K 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

mı 
102 
103 
104 
105 
1Q6 
107 
108 
109 
110 
111. 
1112 
M 3 
1:14 
İİİ5 
116 
M7 

Lisesi 
Kars Alpaslan Lisesi 
Kastamonu Abdurrahmanp 
Kastamonu İnebolu Lisesli 
Kayseri Lisesi 
Kırklareli Atatürk Lisesi 
Kırşehir Çiçekdağı Lisesi 
Konya Gazi Lisesi 
Konya Ereğli Lisesi 
.Konya Karaman Lisesi 
Konya Karapınar Lisesi 
Konya Anadolu Lisesi 
Konya Hadim Taşkent Li 
Kütahya Kılıçaslan Lisesi 
Ktöta'hya Simav Lisesi 
Malatya Turan Emeksiz 
Manisa Lisesi 
,Manisa Salihli Lisesi 
Kahramanmaraş Lisesi 
Mardin Lisesi 
.Muğla Turgut Reis Lisesi 
Muş Lisesi 
Muş Malazgirt Lisesi 
Nevşehir Ürgüp Lisesi 
Niğde Lisesi 
Niğde Bor Ş. Nuri Pamir 
Ordu Lisesi 
Rıize Lisesi 
Sakarya Adapazarı Lisesi 
Sakarya Geyve Lisest 
Samsun 50 nci Yıl Lisesi 
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S. No. Okulun Adı 1982 

İstanbul Haydarpaşa Sağlık Meslek lisesi 
İstanbul Şişlli Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Haseki Sağlık Meslek Lisesi 
İzmir Alsancak Sağlık Meslek Lisesi 
İzmir Tepecik Sağlık Meslek Lisesi 
İzmir Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Kars Sağlık Meslek Lisesi 
Kastamonu Sağlık Meslek Lisesi 
Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 
Kayseri Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Kırkliarelıi Sağlık Meslek Lisesi 
Kırşehir Sağlık. Meslek Lisesi 

Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi 

Konya Sağlık Meslek Lisesi 

Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Malatya Sağlık Meslek Lisesi 

Manisa Sağlık Meslek Lisesi 

39 000 
39 000 
39 000 
39 0ÛQ 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000, 
39 00Q 
39 000 
39 000 
39 000 

39 000 

39 000 
39 000, 

39 000, 
39 ooa 

S. No. Okulun Adı 

Kahramanmaraş Sağlık Meslek L 
Muğla Sağlık Meslek Lisesi 
Nevşehir Sağlık Meslek Lisesi 
Niğde Sağlık Meslek Lisesi 
Ordu Sağlık Meslek Lisesi 
Sakarya Sağlık Meslek Lisesi 
Samsun Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lise 
Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi 
Tokat Sağlık Meslek Lisesi 

Trabzon Sağlık Meslek Lisesi 

Urfa Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Atatürk Sağlık Meslek Li 

Zonguldak Sağlık Meslek Lisesi 
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— P/2 — 

( P C E T V E L İ ) 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ 

ARACIN ClNSİ ORTALAMA ALIM DEĞERİ TL 

10 Ton idari Araç 
,5 Ton îdaıti Araç 

1/2 Ton îdiari Araç 
1,5 Ton Taktik Araç 

1/2 Ton Taktük Araç 
5 Ton Taktük Araç 

2,5 Ton Taktik Araç 
10 Ton Çekici 
Kar Üsltü Aracı 

5 625 000 
3 750 000 
1 562 000 
3 -125 000 
l 875 000 
4 375 000 
3 750 000 
5 625 000 
5 625 0|00 



o 
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R - C E 

im — PERSONEL GİDERLERİ : 

11» — 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 noi maddesiyle değişik 
geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile yasal aylığın «asgari ücret» sevi
yesine yükseltilmesinden doğan farklar; 
b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Yasanın 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasıyla 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu mad
deleri gereğince TC Emekli Sandığına (2360 sayılı Yasanın hükmü dikka
te alınarak) yapılacak ödemeler. 
c) Gösterge üstü ödemeler : Kazanılmış haktan sayılan (1200) üstü gös
terge karşılıkları ve yasaları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 
50 - 900 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal farkları : Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve as
keri personelin aylık emsal farkları; 
Bu kalemden karşılanır. 

220 — 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 ka
dar) ücretleri, 
b) NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüne 
dayanarak Bakanlar Kurulu kararı ile saptanacak sayıda personelin söz
leşme ücretleri ile geçici olarak çalıştırılacak sözleşmeli teknik persone-

V E L 1 

lin ücretleri ve sözleşme 
şılığı NATO'dan geldiği 
c) Yabancı uzman ve y 
retler ve ücret dışı her tü 
d) Mevzuatı gereğince 
kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 
Ancak, sözleşme ile çalı 
cılarının mevzuata daya 
ları Maliye Bakanlığınca 
narak Bakanlar Kurulun 
cağı personelin ücretleri 
nır. 

130 — İŞÇİ ÜCRETLERİ : 

İş Kanunu kapsamına g 
süreli olarak Maliye Ba 
rın günlük ve gereğinde 
mesi, grev, lokavt yasala 
pılacak ödemeler, ayni 
çalışma karşılıkları ve se 
Mevzuatı gereğince Sosy 
nek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

140 — SOSYAL YARDIMLAR 

Kanun ve kanuna dayan 
ödenecek; 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 



e) Giyecek yardımı, 
f) Yiyecek yardımı, 
g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

15a — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 

a) Huzur Ücreti : Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve ka
rarnameler gereğince kurulan komisyon ve kurulların memur olmayan 
üyelerinin huzur ücretleri ile kanuna göre üyelere ödenecek huzur hak
ları, 
b) Fazla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği» ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine göre öde
necek olan fazla çalışma ücretleri, 
c) 3.9.1974 gün ve 7/8840v sayılı Kararname gereğince nüfus yenileme 
işleminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek ücretler, 
d) Konferans Ücreti : Bütçe Yasasının ilgili maddesine göre ödenecek 
konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, organizasyon ve değerlendirme 
giderleri, 
e) Ek Ders Görevi ve Sınav Ücreti : Mevzuatına göre saptanan saat 
başına ek ders ve sınav ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER : 

a) iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı : ilgili mevzuatına 
göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları ve mali 
sorumluluk zammı, (Kefalete tabi Devlet memurlarına ödenen iş riski, 
iş güçlüğü veya mali sorumluluk tazminatlarının hangi şartlarla ve ne 
miktarının kasa tazminatı sayılacağı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 
b) Hizırıeteri tazminatı : 182 sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkındaki 
Yasaya göre ödenecek olan bizmeteri tazminatı, 
c) Tayın bedeli : Yasalarına göre askeri personele ödenecek tayın ve 
taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedelleri, 
d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar, 1402 sayılı Yasa uya
rınca ödenecek sıkıyönetim tazminatı ve uçuş tazminatı ile kurbağa adam 

ve dalış tazminatı; 31.12.198 
cek tazminatlar ile diğer öz 
e) Ek görev tazminatları, 
f) 1765 sayılı Yasanın, 19 
16 ncı maddesinin 2 nci fıkra 
g) Mevzuatı gereğince öden 
h) Devlet lisans sınavı ödü 
i) Ödül; 657 sayılı Devlet 

ğince çıkarılacak tüzük yür 
yapılacak ödemeler ile 926 sa 
çıkarılan tüzükler gereğince 
j) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 

Kanun ve kanuna dayanan 
ödenecek ödenekler bu kalem 

180 — TEDAVİ YARDIMI VE CE 

a) Tedavi yardımı ve cena 
cek her türlü giderler ile ilg 
ca satın alınacak ilaç ve ger 
yapılan eczanelere yapılaca 
olan Silahlı Kuvvetler perso 
daki temsilciliklerimizde ve 
ce öldürülen memurlar için 
giderleri, 
b) Tedavi yolluğu : Özel 
göre ödenecek olan tedavi yo 
Bu kalemden karşılanır. 

190 — DİĞER PERSONEL GİDE 

a) Harçlıklar : Askeri öğre 
lıklar ve Polis Koleji öğren 



öğrencilere Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık arasında tespit edilecek 
ve aylık asgari ücretin yüzde 5'inden az, yüzde lO'undan fazla olmamak 
üzere yapılacak aylık harçlık ödemeleri ile; yükseköğretim kurumlarında 
araştırma ve incelemelerle ilgili olarak düzenlenen her türlü sosyal, bilim
sel, teknik ve kültürel toplantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve 
oturma giderleri, (Öğrencilere ödenecek gündelik 175 lirayı geçmemek 
üzere) toplantıya katılmanın zorunlu kıldığı kayıt, harç ve aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları 
ile munzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim gider
leri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar; 657 sayılı Yasa 
gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Yasaya 1327 sayılı Yasayla 
eklenen ek geçici 37 nci madde kapsamına girenlerin ve burssuz olarak 
yurt dışına gönderilenlerin aylıkları ile öğrenci baremi arasındaki farklar 
(657 sayılı Yasanın 79 ncu maddesi hükmü saklıdır.); Milli Savunma Ba
kanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim 
giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencile
rin yapacakları, Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğinin 13 ncü 
maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödemeler, memur olmayan (Sivil 
öğrenci, sporcu gibi) kişilere yapılacak tedavi giderleri. 

d) 2334 sayılı Kanun uyarınca, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğinde görevlendirilecek uzman personele yapılacak yol masrafları, ba
rındırma ve yemek giderleri, 

Bu kalemden karşılanır. 

200 — YOLLUKLAR : 

210 — YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 
a) Yurt içi geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak her çeşit gezi ve 
oturmalarda (geçici ve daimi personele) 6245 sayılı Yasa, çeşitli kararna
me ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler, mahkûm veya tutuk
luların şevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı olduğu il sınırı 
dışına çıkan jandarma er ve erbaşına verilecek gündelikler. 

b) Yurt içi turne faa 
Senfoni Orkestraları ve 
görevlilerin ikamet gid 

Bu kalemden karşılanır. 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ 

6245 sayılı Kanun, çeş 
ve daimi personele) ya 
lanamayan kalifiye işçi 

230 — YOLLUK KARŞILIĞI 

Fiilen arazi üzerinde ç 
görev yapanlara Bütçe 
karşılanır. 

240 — YURT DIŞI GEÇİCİ G 

Yurt dışına ve yurt dışı 
Yasa, çeşitli kararname 
kalemden karşılanır. 

250 — YURT DIŞI SÜREKL 

Yurt dışına veya yurt d 
name ve yönetmelikler 
lanır. (Yurt dışı yolcul 
çalışma veya toplantın 
gibi ödemeler ile dış se 
250 nci harcama kalem 

260 — TAHLİYE GİDERLER 

Özel koşullarda ve ol 
matı gereği, dış ülkeler 
ile birlikte görev yaptı 
kalemden karşılanır. B 
kalemlere aktarılamaz, 



300 — HİZMET ALIMLARI : 

310 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİLERE ÖDEMELER : 

a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu olan projelere yarışma sonu
cunda önceden belirlenen bedelin Ödül olarak ödenmesi, 

-<b) Proje düzenleme giderleri : Kuruluşların kendi personelleri dışındaki 
kişilere hazırlattıkları proje bedelleri ile ancak bilgisayarlarca hazırlan
ması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; Devlet Planlama 
Teşkilatının 91 ve 340 sayılı yasalar çerçevesinde ve bunlar dışında yaptı
racağı araştırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her 
türlü giderler ile 1982 yth programının uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddeleri gereğince 
idareyi ve idari metotları yeniden düzenleme çalışmaları için kurulacak 
komisyonlar ve Hükümet Programına göre kurulan Danışma Kuruluna 
Devlet memurları dışından katılacak: olanlara Bakanlar Kurulu kararı 
ile saptanacak tutarlar üzerinden ödenecek ücretler, 
c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : Hizmetin gerektirdiği bilir
kişi ve ekspertiz ücretleri (adli, idari ve sportif hakem kararlarına ilişkin 
giderler dahil) haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal 
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) ihale yoluyla yapılan tarımsal mücadele işleri : İhale yolu ile yapılan 
-tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler, 
f) Devlet malı dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahalli 
örf ve âdetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, söz
leşmeler; 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 gide 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

330 — TAŞIMA GİDERLERİ 

a) Diğer tertiplerin esa 
leri dışındaki (taşıma önc 
leri ile bunlara ilişkin gid 
ve liman giderleri dahil) 
b) Sonunda muayene k 
alan er ve erbaşların mu 
gönderilmesi halinde ge 
naklama ve nakil giderle 
verilecek konaklama ve 
konaklama, barındırma 
bakım ve korunma gider 
geçiş ücretleri; yoksul h 
şehir içi otobüs ücretler 
resmi ve sivil vasıta ücre 
Bu kalemden karşılanır. 

340 — TARİFEYE [BAĞLI ÖD 

a) İlan : Her türlü ilan 
- b) Sigorta giderleri : D 

olarak ödenen sigorta 
memesi esastır. 
Ancak, 
aa) Yanıcı, patlayıcı m 
sigorta giderleri, 
bb) Dış ülkelerdeki De 
nın ve kira ile tutulan 
varsa kiralık binanın, Tü 
de organizatör şirket ta 
nusu yerlerin sigorta gid 



cc) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (Tam kasko), 
dd) Evrakı müspitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve 
navlun giderleri, 
c) Komisyon, 
d) Kovuşturma giderleri : Suçüstülere gidecek adalet memurları ile dok
torların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol 
giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyileştirme ve otopsi giderleri; 
suçun açığa çıkarılması ve inzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yol
lanma giderleri; mahkeme ilan bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adli 
müzaheret giderleri; Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar 
tarafından açılacak davalar giderleri; Medeni Kanunla ve başka yasalar 
gereğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye ve 
yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret altında bulun
durulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır dışına çıkarılacak 
ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların ve 3236 
saydı Yasa gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin 
sevk ve iaşe giderleri; 647 ve 2253 sayılı Yasalar gereğince alınan tedbir 
kararlarının infaz, gözetim masrafları ve para cezalarının tahsili ile ilgili 
giderler, 
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 kiralan; 
Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup Başkanının 
ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız ola
rak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer 
giderler; 
Büyükelçi, Daimi Delege, Askeri Temsil Heyeti Başkanı ve Başkonsolos
lar için kiralanacak konut ve otellerin ödenecek kira bedelleri; bu me
murlara tahsis edilmiş Devlet malı veya kirası Devletçe bütçeden ödenen 

binalarda işbu cetvelde beli 
ilgili tertiplerinden karşılanır 
Ev sahibi tarafından yaptırıl 
tutulacak binalar için verile 
simleri : 
Dış kuruluşlar için kiralanac 
minat ve garanti bedeli gibi 

Bakanlar Kurulu tarafından 
net aylığa göre çok yüksek o 
görevle bulunan 657 sayılı D 
Silahlı Kuvvetleri Personel 
fından temsil yönü ve nitelik 
lığın uygun görüşü üzerine k 
telefon ve genel giderler dış 
aylığın 1/3'ünü aşması hali 
% 30'u memur tarafından 
sinti yapılmamak koşuluyla 

b) Makine, alet ve taşıt ki 
leşmeleri gereğince ödenece 
c) Nükleer yakıt kirası; 
d) Devletin yurt dışında m 
lik, aydınlatma, ısıtma, kap 
raflar, 
Bu kalemden karşılanır. 

360 — MAKİNE, TEÇHİZAT, DE 

a) Taşıt onarımı : Taşıtlar 
lecek işçilik ücretleri, onarım 
derler, 

b) Makine, teçhizat, demir 
ketli veya taşınabilen makin 
<bakım ve onarımları ile on 



mukavele ile teknik müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir gider
leri; bunlara ilişkin diğer giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 

370 — BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 

Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mallarla (Maz
but vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) Devlet dairelerince kirala
nan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kiralayan tara
fından karşılanması mutat olmayan zaruri ve 1 500 000 liraya kadar küçük 
onarımları. 
Sözü edilen taşınmaz malların 3 500 000 liraya kadar ayrı veya birlikte 
yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımları, mev
cut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii bakım ve onarımları ve telefon 
havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) tevsiinin 
gerektirdiği bina tadil ve onarımları. 
Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz 
malların getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve Jandar
ma Genel Komutanlığına özgün olmak üzere 100 000 000 liraya kadar 
yeni yapım giderleri 
Bina küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alımları ve gi
derleri, yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, 
idame, tertip ve tanzimi ile sair giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

380 — 1050 SAYILI YASANIN 48 NCt MADDESİ GİDERLERİ : 

a) Beyiye aidatı, 
b) Oranı yasalarla belirtilen ikramiye ve mükafatlar, 
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 maddesi
nin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkemelerce resen tetkik 
ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler. 

d) Bina ve arazi vergil 
arazi vergileriyle geçmiş 
arazi vergileri. 
Bu kalemden karşılanır. 
(1050 sayılı Yasanın 48 n 
karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIM 

a) Telif, tercüme, derlem 
ya da basılacak eser ince 
nın satın alma ve kiralam 
yapıtları tercüme bedelle 
buna ilişkin diğer giderle 
türel ve ekonomik ilişkile 
dış ülkeler bilim kurumla 
veya yabancı dillerde do 
yayın masraflarına katılm 
ların yenilenmesi ve Tü 
basılı ya da basılacak ese 
necek hizmet bedelleri. 

b) Vizite ücretleri : Kad 
lerde vizite ücretleri. 
c) Geçici hizmet ücretle 
aciliyeti dolayısıyla mahal 
aa) 30 iş gününü aşmay 
maksızın çalıştırılacak işç 
aynı kişiye 30 iş gününü 
labilir.) 
bb) Dış kuruluşlarca yer 
ret, prim, ikramiye ve ba 
cc) 657 sayılı Yasanın 4 
geçici personel ücretleri, 
da ve anketlerde çalıştırıla 



dd) Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyu
lan çevirmen, mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya 
hakedişleri ve benzeri ödemeleri, sportif oyunlarla yarışmaların yapıla
cağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsa
bakalar için ödenen ücret, bedel ve hakedişler, yurt içinde ve yurt dışın
da yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazır
lık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, dok
tor, gözlemci saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, 
sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu kararına göre ödenecek hake
dişleri ve benzeri ödemeler. 
ee) Devlet sınır işaretleri giderleri; baca, foseptik temizliği, elektrik ve 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, kalay
lama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları, 
d) Aidatlar : Kurumlarının yargı organlarında temsil yetkisine haiz kad
rolu personelin yasalarca zorunlu bulunan baro nakil ve yıllık aidatları 
ile özel yasaları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve gider
leri, 
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, intikale ilgili, yasalarca ödenmesi 
gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanamayan gider
leri, 
Bu kalemden karşılanır. 

400 — TÜKETİM MALLARİ VE MALZEME ALIMLARI: 

410 — KIRTASİYE, BASKI VE YAYIN GİDERLERİ i 

a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri alım ye 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 
ve Resimleri Derleme Yasasın 
ülkelerden yurda sokulan ay 
almaya ilişkin diğer giderler, 
c) Baskı ve cilt giderleri : H 
cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

420 — YAKACAK ALIMLARI : 

Isıtma, işletme ve pişirme ile 
rın satın alma bedelleri ile b 
dağıtım dahil) giderleri bu k 
ikamet eden bakanlık ve ida 
lerine konulan ödenekleri M 
tarmaya Maliye Bakam yetki 

430 — AKARYAKIT VE YAĞ GİD 

Makine ve taşıtların işletilme 
kimyevi maddeler dahil) bu 

440 — ELEKTRİK, SU VE HAVA 

Her türlü aydınlatma, soğutm 
ve havalandırmaya zorunlu 
alımları ile su temizleme kim 
leri, çalıştırıcı kuvvet olarak 
bu kalemden karşılanır. 

450 — YİYECEK VE YEM ALIM 

Yasayla saptanan hakediş m 
lan ikmal maddeleri bedelleri 
ikmal madde ve vasıtaların 
(depolama, bakım, onarım, k 
sıhhati bozucu ve aym zama 
bit olan yatırımlar dışındaki 



de bilfiil çalışanlara yapılacak süt ve yoğurt yardımları ile bunlara iliş
kin her türlü (depolama, bakım, onarım, muhafaza, dağıtım pişirme da
hil) giderler ile yalnızca askeri gereksinmeler için mutfak ve yemekhane 
levazımatı alımına ilişkin giderler, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Jandarma dahil) kazandan iaşesi mümkün 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydı 
ile üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve dava değişimi alan er ve er
başın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın mua
yeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halinde ge-
ile üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi alan er ve er
başının iaşe ve ibate bedelleri; komando erleri dışında kalan ve kazandan 
beslenmeyen jandarma er ve erbaşının 4370 sayılı Yasaya göre Bakanlar 
Kurulunca saptanacak iaşe bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

657 sayılı Yasanın 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak yönetmelik hü
kümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI s 

a) Giyim - kuşam alımları ve giderleri : Yasa ve yasaya dayanan tüzük, 
yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 

Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü 
ikmal madde ve vasıtalarının satın alma, üretim ve yapım giderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım ve onarım, koruma ve dağı
tım dahil) giderleri, yalnızca askeri gereksinmeler için çamaşır makinesi, 
Silahlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, mehter, ban
do ve boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim - kuşam ve yatak leva
zımatı 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 bil
fiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, 

b) Hayvan alımları, tazm 
van alım, koruma, bakım 
türlü giderler; özel ve tü 
taviz bedelleri; hizmette k 
işleyecekleri zararlar karş 
gömme giderleri ile bunla 
c) Temrinük malzeme a 
giderler, 
d) Spor araç ve gereçler 
e) Diğer özel malzeme 
diğer harcama kalemlerin 
f) Tedhiş ve sabotaj ha 
kelerdeki temsilciliklerimi 
hiş ve sabotaj hareketlerin 
harcamalar, 
g) Emniyet Genel Müdü 
camaları 3201 sayılı Em 
caya kadar, 
Bu kalemden karşılanır. 

470 _ SAVUNMA ALIM VE G 

a) Savaş gereçleri ve sa 
ları ve giderleri, 
aa) Silahlı Kuvvetlerin t 
masını ve devamını sağlam 
tesislerini (elektronik rad 
ma, genişletme ve cihazla 
rekât ve alarm yeteneğin 
her kademe bakım ve on 
depolama, muhafaza, bak 
güvenlik ve teknik olana 
ve onarımı ve bunlara ili 
nır ve taşınmaz (silah, ge 
yıcıları, arazi ve tesis gib 



destekleyecek malların alım, yapım, tadil ve her çeşit tamir giderleri, 
bb) Çeşitli kurumların Silahlı Kuvvetler adına yapacakları hizmetler kar
şılığı ödenecek giderler, 
cc) Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzelkişilere karşı işleyecekleri za
rarlar için verilecek tazminatlar (NATO ülkelerinde işleyecekleri zarar
lar dahil), 

dd) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin alımı ile 
bunlara ilişkin bütün giderler, 
ee) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçakların 
fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çizelge, iş cetvelleri, 
fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin dizayn ile ilgili plan, keşif, 
resimhane gereksinimi ve seyir hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve 
teçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, teksir ve tabı ile korumalarının ge
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 onarım 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 dı
şında sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort Atlantic Military Supply 
Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, tevzi ve idari 
masraflarına katılma payları ile bu silahların her türlü-fabrika bakım ve 
onarım giderleri bu silahın sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA 

aracılığı ile yurt dışında ya 
FMS (Foreing Military Sal 
ait anapara ve faiz ödemele 
b) Ani hareket, yeniden 
gerektirdiği alım ve giderle 
gereçleri, savaş stokları alım 
bina, makine, teçhizat onar 
c) Manevra ve tatbikat al 
alım ve giderler, 
d) 3325 sayılı Yasanın 3 
yılı Yasaya dayanılarak çık 
diği giderler, 
e) İçişleri Bakanlığı Bütçe 
minden yukarıdaki «d» ben 
maddesi ve 6/3150 sayılı Tü 
konulan giderler; aynı yas 
sığınak, bakım, koruma ve 
Bu kalemden karşılanır. 

TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖ 

a) Temsil giderleri : Maka 
silin gerektirdiği her türlü g 
İlgili yönetmeliğine göre ye 
leri ve cenaze törenleri içi 
çelenklerin kira bedelleri, 
b) Ağırlama giderleri : Y 
ve davetin şümulüne göre a 
bu işlerle ilgili hazırlıkların 
ye, çiçek, bahşiş, taşıma g 
Dışişlerinde icabında yetkili 
konuklara verilecek ziyafet 
bancı konuklar için hazırla 
rektirdiği giderler ve bunla 



mıkların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle korunmaları için görev
lendirilenlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile 
bunların yollanması ile ilgili giderler, 
c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve saray
ların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı ko
nukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira bedel
leri, 
d) Tören giderleri : Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri 
törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve ben
zeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler, üniversiteler açılış törenlerinin 
gerektirdiği giderler, 
e) Organizasyon giderleri : Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören 
giderleri dışında kalan ve spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans 
ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon 
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 ba
sın, 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 uygulama 
giderleri : Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon uygulama ve 
izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri; plan, program ve bütçelerin ^ulusal 
çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konfe
rans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf vesair araç, gereç ve mal
zeme giderleri; plan, program ve bütçelerin hazırlanması ve Yasama Or-
ganındaki müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden çalışma sa
atleri dışında çalışmak zorunda kalan Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye 
Bakanlığı personeline Maliye Bakanlığınca saptanacak tutar ve esaslara 
göre ödenecek gider karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

DİĞER TÜKETİM MAL 

a) Temizlik malzemeleri 
zemesiyle bunlara ilişkin 
b) Bahçe malzemeleri al 
her türlü madde, malzem 
her türlü giderler, 
c) Sağlık araç, gereç ve 
her türlü sağlık, araç, ger 

Bu kalemden karşılanır. 

DEMİRBAŞ ALIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ 

Hizmet, çalışma ve işyerin 
ile hizmetin, çalışmanın v 
malların alımı ile ilgili h 

BÜRO MAKİNELERİ A 

Büro hizmetlerinde kulla 
ilişkin makine alımına ait 

YANGINDAN KORUN 
Yangından korunmanın 
derler. (Başka harcama k 

DİĞER DEMİRBAŞ AL 

Büro malzemeleri ve ma 
diği diğer demirbaş (aske 
kazan, karavana, tencere 
giderler bu kalemden kar 

MAKİNE, TEÇHİZAT V 

TAŞIM ALIMLARI : 

237 saydı Yasaya göre d 
otobüs, makam otoları ve 



leri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin gerek
tirdiği giderler, bağış yoluyla kazanılacak taşıtlara ilişkin giderler. 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan gereksinme fazlasın
dan sağlanacak taşıtların kazanımı ile ilgili giderler : Tahmil, tahliye, tes
lim, depolama, kontrol, muayene giderleri; bölge makine parkları ve müş
terek gayretle oluşturulan makine parkları, tabii afetler ve olağanüstü 
haller gereksinimi olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma gider
leri, 
Bu kalemden karşılanır. 

620 — MAKİNE, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 

Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satın alma, imal, 
montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin diğer giderler. 

b) Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, 
telefon santral gibi makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmet
lerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü ve 
üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde kullanılan ma
kine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve kompüter satın alma bedelleri. 

c) Öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuvar, matbaa, 
"atölye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, 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 ihti
yacı dışında masa, sıra, sandalye, tabure, etalaj; alet ve cihaz koruması 
için gerekli örtü, dolap ve vitrinleri; kürsü, yazı tahtası, soba, yatak, kar
yola, komodin gibi hizmetin yapılması için gerekli teçhiz giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

Geçmiş yıllarda hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane ve araştırma 
yerlerinin (b) fıkrasında belirtilen ihtiyaçları «590 - Diğer demirbaş alım
ları» harcama kaleminden karşılanır. 

Sanat modelleri satın alınması 
natlarının geliştirilmesi amacıyl 
larınca saptanacak esaslara gö 
sına ödenebilir. 

e) Esnaf ve kefalet koopera 
kanlığı bütçesinde yer alan 113 
ralı harcama kalemindeki öden 
peratifler bakanlıklarının birlik 
lunur. 

DIŞALIM KREDİLERİNDE 
LIĞI : 

1050 sayılı Muhasebe! Umum 
de Kararname ile değişik 83 n 
2 nci paragrafına istinaden de 
dolunan ödenek başka giderle 
kalem açılmaz.) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK O 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK O 

a) İhale yoluyla yaptırılan y 
olarak müteahhitlere ödenecek 
b) Taşeron marifetiyle yaptı 
malar. 

c) İnşaatla ilgili yapım sıras 
d) Özel yasalardaki usuller 
mümkün olmayan hallerde, e 
gerçekleştirilen yapı, tesis ve b 
harcama kaleminde sayılanlar 
ması, geçici şantiye tesislerinin 
masına ilişkin giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 



72« — NATO, ENFRASTRÜKTÜRÜN İNŞA (VE TESİSLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER ; 

730 — TAAHHÜTLERDEN DEVREDİLEN ARTIKLAR KARŞILIĞI : 

1050 sayılı Mtfhasebei Umumiye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendinin 
3 ncü paragrafına istinaden devreden taahhüt artıkları karşılığı olarak 
kaydolunan ödenek başka giderlere karşılık tutulamaz. (Bütçe yapılırken 
bu kalem açılmaz.) 

800 — DİĞER ÖDEMELER ı 

8101 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 

Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve 
harçlar dışında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek otoların işletmeye ilişkin 
vergi, resim ve harçları, belediye vergi, resim ve harçları Hazineye öde
necek diğer vergi, resim ve harçlar, (mahkeme harçları ve giderleri for
mülünde 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 gereğince 
Devlet memurları dışındaki kişilere ödenecek çeşitli ödül, ikramiye, mü
kafat ve verilecek para, hediye gibi ödemeler bu kalemden karşılanır. 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 

a) Örtülü ödenek, 
b) M ÎT istihbarat ve propaganda moral ve eğitim giderleri : MÎT istih
barat ve propaganda planlarının hazırlanması, bunların uygulanması, MİT 
mensuplarının moral ve eğitimleri için yapılacak iç ve dış çalışmalar gider
leri; teşkilat dışı personele yapılacak ödemeler; yurt istihbarat ve propa
gandası bakımından yarar umulanlarla yapılacak anlaşmalar karşılıkları; 
bu konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, yayın, fotoğ
raf ve benzeri her türlü doküman giderleri, (MÎT Yasasında gösterilen 

hizmetler gereği yapılacak he 
den açıklanmasında sakınca g 
sayılı Yasayla değişik 77 nci m 
c) 644 sayılı Yasanın 21 nc 
lığı : Bu fıkraya ait ödenek 
d) Gizli haber alma giderler 
Bu kalemden karşılanır. 

ULUSLARASI PROFESÖR, 
BADELESİ GİDERLERİ: 

4895 sayılı Yasa gereğince on 
rının gerektirdiği giderler; yay 
nın heyet ve temsilcilerinin a 
lenilen ya da mübadele dolay 
elemanların Türkiye'deki gide 
cak ödeme ve yardımlarla inc 
türlü öğrenim giderleri, yurt d 
leri karşılığı yapılacak ödemel 
den karşılanır. 

KARANTİNAYA ALINMA 
DURMA GİDERLERİ : 

Sağlık nedeniyle karantinaya a 
dışında emniyet gözetiminde 
barındırma ile her türlü gider 
derleri hariç), mültecilerin her 
niyete sığınmış ve diğer neden 
teslim edilinceye kadar polis g 
türlü giderler bu kalemden ka 

NATO GİDERLERİ : 

a) Güney - Doğu NATO Ko 
leri Komutanının kişisel ikame 
nın kâra bedeli, NATO Teşki 



virlik; ataşelik ve Kd, Subaylık gibi Türk teşkilatı tarafından NATO'nun 
icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil giderleri ile NATO ma
kamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları, Amerikan 
Yardım Kurulu (JUSMAT) Karargâh personeli ile bu personelden yur
dun çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlat
ma, ısıtma, döşeme, demirbaş ve diğer giderleri ile resmi telefon konuş
ma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri, 6375 sayılı Yasayla onaylaman 
sözleşmeye göre ödenmesi gereken tazminatlar, 
b) NATO askeri personelinin tatbikatlar dahil Türkiye'yi ziyaretlerinde 
makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerek
tirdiği her çeşit giderler, 
Söz konusu ihtiyaçları 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 JLE ARKEOLOJİK 
KAZI GİDERLERİ : 

a) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun VII nci bölüm 47 nci maddesi 
gereğince oranı yasalarla belirtilen ikramiye, ihbariye ve mükafatlar ile 
müzelere alınacak her türlü eski eser satın alma giderleri, 
b) Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruhsatnamesi 
hükümlerine göre; ilmi bir (heyetle, arkeolojik kazı yerlerinde yapılan ka
zılarda, yer altında 'bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılma
sında, mimari kalıntıların yerinde korunmasında, taşınır eski eserlerin ka
zı evlerinde ve ikamp yerlerinde kloruma tedlbirlieri aiknarak müzelere male-
dilmesinde lüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, ba
lcım 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 ona
rım giderleri; resim ve film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malzemenin 
alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava fotoğrafı, ma
ket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri ile tadat ve numa
ralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve ören yerlerinin iç ve dış

larının düzenlenme giderl 
korunmaları için gerekli 
rin alım giderleri; yurt d 
yurt dışındaki milli anıt 
türlü giderler, 
c) Devlet resim - heykel 
tarafından seçilerek alınm 
bakanlık onayı ile, sanat 
cak yeni yapılmış veya ta 
heykel alımları giderleri, 
Bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER : 

910 — KAMULAŞTIRMA İVE (B 

a) Arazi, arsa, bina, fabr 
ların satın alınması için y 
b) Üzerinde Medeni Ka 
için ödenecek bedeller, 
c) Kamulaştırma, satın 
geçici işgalin gerektirdiği 
ile bunlara ilişkin diğer g 
d) Teferruğ ve vergi bo 
her çeşit tüzelkişilerden 
Hazineye intikal edecek t 
bunlara ilişkin giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 
(Dış memleketlerde yaptır 
ihalesi ile yurt içi ve yu 
gereç ve nakliye için 249 
leri Bakanlığının önerisi 
Bakanlar Kurulundan alın 
leri yapılabilir.) 



920 — KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ: 

a) İktisadi Devlet Teşekküllerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
c) Ortaklıklara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
e) Kamu finansmam ile kurulmuş özel statülü şirketlere katılma payla
rına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

Bu kalemden karşılanır. 

930 — İKTİSADİ TRANSFERLER VE YARDIMLAR : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapılan iktisadi trans
ferler : 
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 Hava Yollarına, borçlanma gücünü yitirmiş olan yerel yönetim
lerin programlanan projeleri gerçekleştirmek ve 5116 sayılı Yasaya göre 
kurulan Yerel Yönetimler Fonundan karşılanamayan tahsisler için İller 
Bankasına 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 
lacak selektif kredi fonu, k 
olarak kredilerin yönlendiril 
küçük esnaf, tarım, turizm v 
faiz farkları.) 
f) Karma teşebbüslere kat 

g) Uluslararası kuruluşlara 
h) İkraz ve avanslarla ilgili 
i) Diğer mali transferlerle i 
j) 7/9245 saydı Kararname 

sane kurma ve geliştirme fon 
k) Kamu finansmanı ile ku 
DESİYAB kanalı ile yapılaca 
1) Seçim giderleri : Yasala 
kullanılacak büro ve malzem 
Yasanın 182 nci maddesinde 
lik ve harcırahlar ve seçimle 
m) Esnaf ve kefalet koope 
Kooperatifler Bakanlığı Bütç 
940 kod numaralı harcama 
Köy İşleri ve Kooperatifler 
göre yapılacak ödemeler, 
n) Yurt içinde Hazine mül 
sarrufunda bulunmamakla bi 
tür mirası yapılarının gerekt 
ve donatım işlerinin Kültür 
ve şartlara göre yapılma gid 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER 

a) TC Emekli Sandığına ya 
sayılı Yasanın ek 6 ncı ma 
yönetim giderlerine katılma p 
meler, 5434 sayılı Yasanın g 



maddelerine göre yapılacak ödemeler; 1425 sayılı Yasanın geçici 9 ve 
14 ncü maddelerine göre yapılan ödemeler, 2022 sayılı Yasaya göre yapı
lacak ödemeler; TC Emekli Sandığına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve 
kararname hükümlerine göre yapılacak diğer ödemeler, (yukarıda belir
tilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince tak
side bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin vukubulduğu öde
meye ilişkin fıkradan karşılanır.) 

b) TC Emekli Sandığı dışında kalan emekli, dul ve yetimlere özel yasa
ları gereğince yapılan aylık Ödemeleri, 
c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ile yazıl
ma, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçlan ve benzeri giderler 
ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs giderleri, 
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 yurt dışında yetiştirileceklerin 
tedavi, 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 gösteri
lerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatin
dekilerle birlikte gidecekleri temsil, konser, müze ve galeri ve sergiler için 
ödenecek duhuliye ücretleri; taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendile
rine hediyeler; sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine 
ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderleri; yasaları uyarınca yurt 
içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Harcırah Ka
nunu 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 
lere yapılacak ödemeler, (B 
neğine yapılacak yardımlar 
yapılacak yardım Basın -
cama kaleminden ödenir.) 

j) Memurların öğle yem 
Devlet Memurları Kanunu 
hazırlanıp uygulanması sağ 
landığı üzere, yemek servis 
la birlikte yemek servisi ku 
dım sandığı veya derneğin 
yemek servisi yönetim kur 
k) Türk kültür varlığını k 

aa) Türk kültür yarlığım 
lerle ilgili olarak yaptırılac 
fotoğraf, film, dublaj, suti 
giderleri; Kültür ve Turizm 
şartlar çerçevesinde, yurt 
rum, kuruluş ve kişilere ya 
belgesel vb. dahil), yazdırı 
ile; satın alınacak her türlü 
tırılması, satın alınması ile 
rında, ilkokul çağındaki T 
gelecek zarar ve zorunlu s 

bb) Dış ülkelerdeki soyda 
rel teşekküller, Türk kuru 
ile ilgili tarihi ve bedii kıy 
ve personelin ödenmesi ka 
cc) Mezkûr kurum ve, de 
kım, onarım ve yönetim gid 
lendirileceklerin yolluk ve 
dd) Türk dil ve kültürünü 
hizmetlerde bulunan yaban 



ülkelerdeki Türk kültür kururriü ve derneklerine yapılması uygun görü
lecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Tür
kiye'de öğrenim ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma ko
nusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının önce
den yazılı uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili diğer daire ve kurum
larca ülkemize çağrılacak kimselerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

gg) Türk kültür ve sanatım tanıtma ve yayma amacıyla konferanslar, 
konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, Türk 
sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve ülke
mizi yurt dışında hakkıyla temsil edebilecekleri sabit olan kişi ve toplu
lukların yolluk ve ücretleri ye davet suretiyle yabancı ülkelere gitmeleri 
Dışişleri Bakanlığınca Uygun görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli sa
nat ve kültür kurumları mensuplarının çağıranlar tarafından ödenmeyen 
yolluk ve zorunlu giderleri, 

hh) Türk kültür ve sanatım tanıtmak amacıyla yabancı ülkelerde dü
zenlenecek sergi, kitap fuarı, film şenliği ve haftaları için satın alına
cak yayınlar, filimler ve hazırlatılacak sergi ve bunları tanıtıcı her türlü 
malzeme ve broşür giderleri ile her tür sanat gösterileri için görevlendi
rilecek sanatçıların yollukları, 

ii) Dış ülkelerdeki ırkdaşlarımızın dini ve ahlaki bilgi ve görgülerinin 
geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarını güçlendirme amacıyla yapı
lacak giderler ve bu amaçla dış ülkelerdeki dini tesis ve teşekküllere yapı
lacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallinden temin olunacak ilim 
adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret ve yollukları. 
Bu kalemden karşılanır. 

ilgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konulan ödenekten ge
rek görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın uy
gun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «830 - a örtülü ödenek»le ilgili 
tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.) 

Yukarıdaki (aa), (bb), (cc), 
mül yurt dışındaki Türk işçile 
1) Dışişleri Bakanlığı Bütçe 
ilgili olarak : Dışişleri Baka 
tükleri sabit olup da yurda d 
ülkeye dönüşlerinde geri alınm 
ları görülenlere memlekete d 
paralar, (bu paralar borçlular 
ve tahsil edilir. Muhtaç ve 
olanların borçları Genel Muh 
leri dairesinde terkin olunab 
kamlarca dış ülkelere geçici 
ları anlaşılanların ani ve cid 
giderleri; muhtaç durumdak 
için yapılacak hukuki ve tek 
ları ülkedeki siyasal ve sosyal 
lere Dışişleri Bakanlığının t 
ibate, giyim eşyasi ve tedavi 
saptananların tedavi ve ce 
sonra ancak söz konusu 133 
nabilir. Ödünç olarak verilen 
üzerinden tahsil edilir.) 
m) Dış ülkelerde siyasi tan 
de siyasi alanda tanıtılması 
etkisiz hale getirilmesi amacı 
kitap, makale yazdırılması, s 
lanması, film yaptırılması, 
gazete nüshaları ile televizyo 
(Bu tertibe konulan ödenekt 
lığının önerisi ve Başbakanlığ 
«830 - a örtülü ödenek»le 
Bakanlığınca aktarma yapılab 
Yapılacak anlaşmalar gereğin 
derilecek uzmanların ödenm 
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dönüş yollukları ile o ülkelerden gelecek olanların oturma ve beslenme
leri için yapılacak ödemeler ile eğitim giderleri bu kalemden karşılanır. 
n) Öğrencilere yemek yardımı faaliyeti ile ilgili olarak üniversite, aka
demi ve yüksekokullarca öğrenciye ucuz yemek verilmesini sağlamak 
için yapılacak yardımlar, tespit edilecek esaslar dairesinde mediko - sos
yal merkezi veya merkezi bir üniversite teşkilatı vasıtasıyla veya özel yö
netmelikleri gereğince, Gençlik ve Spor Akademilerinde ise Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe göre bu harcama kaleminden 
karşılanır, 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 

a) İç Devlet borçları anapara ödemeleri, 
b) îç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
c) îç Devlet borçlan genel giderleri, 
d) Dış Devlet borçları anapara ödemeleri,; 
e) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
f) Dış Devlet borçlan genel giderferis 

g) 2618 saydı Kanun gereğince yapılacak ödemeler, 

(îç ve dış Devlet borçlan 
letlerine ilişkin ödemeler 
çesinden karşılanır.) 
h) Personel giderleri ge 
i) Diğer geçen yıllar kar 
j) İlama bağlı borçlar, 
ödenek artığı bulunmama 
yıllar karşılıklı borçlan fa 
borçlar; bütçede tertibi b 
gereğince sulh yolu ile a 
k) Geri verilecek parala 
1) Faiz, acyo, para fark 
hesaplarının faiz ve muam 
ların verdiği yetkilere d 
yon, Gider Vergisi ve d 
hizmetler karşılığında öde 
m) Diğer borç ödemele 
Bu harcama kaleminden 
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T - CETVELİ 
1982 YILI 

<*) 

Sıra No. 

1 - a <*) 
1 — b (*) 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 ' — 
7 — 
8 — 
9 — 

10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 
24 — 

Taşıtın cinsi 

Binek tenezzüh şasi 
Binek tenezzüh şasi 
Bineik tenezzüh şasi (Küçük tip) 
Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
Binek tenezzüh şasi (K. tip trafik dçin) 
Station - Wagon teneüzzüh şasi 
Stotion - Wagon tenezzüh şasi (Küçük tip) 
Arazi ıbinek 4 kişilik 
Arazi bdnek 4 kişilik 
Arazi binek 6 kişilik 
Arazi ıbinek 6 kişilik 
Kaptıkaçtı Ş. içi hizmet için 
Kaptıkaçtı Ş. dışı hizmet dçin ı(Pick - Up üzerine yapılma) 
Kaptıkaçtı §. dışı hizmet için 
Kaptıkaçtı arazi hizmet için '(Pick - Up üzerine yapılma) 
Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için 
Pick - Up Ş. içi hizmet için (3 kişilik) 
Pick - Up Ş. dışı hizmet için (3 kişilik) 
Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik). 
Pick - Up arazi hizmet için (6 kişilik) (Pick - Up üzerine yapılma) 
Pick - Up arazi hizmet için (6 kişilik) 
Panel Ş. içi hizmet için 
Panel Ş. dışı hizmet için (Pick - Up üzerine yapılma) 
Otobüs (en az 36 kişilik) 
Otobüs (en az 40 kişilik) 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki 
makamlar için. 

Difer 

4 

4 



Sıra No< Taşıtın cinsi 
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25 — Otobüs (en az 20 kişilik) 
26 — Kamyon şasi kabin tam yüiklü ağırlığı en az 3501 Kg. 
27 — Kamyon şasi kabin tam yüiklü ağırhğı 7500 Krg, 
28 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 9000 Kg. 
29 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12000 Kg. 
30 — Ambulans Ş.: içi hizmet için 
31 — Ambulans Ş. dışı hiz^ için (Pick - Up üzerine yapılma) 
32 — Ambulans Ş. dışı hizmet için 
33 — Ambulans arazi hizv için (Piök - Up üzerine yaplıma) 
34 — Ambulans arazi hiz. için 
35 — Ambulans (kar tipi paletli) 
36 — Ş. dışı Piok - Up (Cenaze arabası yapılmak üzere) 
37 — Motosiklet 60-100 ccük 
38 — Motosiklet 100-200 ccJik 
39 — MotosiMet 200-250 ccJik 
40 — Motosiklet 600 ccJik (Sepetsiz) 
41 — Motosiklet 600 ccük (SepetM) 
42 — Motosiklet (Triportör) 
43 — Bisiklet (Kadın için) 
44 — Bisiklet (Erkek için) 
45 — Arazi Pick - Up (Soğutma tertibatlı veya sonradan yapılabilir. Özel 

hizmetler için) 
46 — Kamyon - Kamyonet (özel haz. için) 

Diferansi 

4 
4 
4 
4 

6 X 2-6 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X 

4 X 
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