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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

1. ıTürkiye ile Irak arasındaki haberleşme ve 
ulaştırma konularında görüşmelerde bulunmak üzere 
2 6 - 3 1 Ekim 1982 tarihleri arasında Irak'a gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan'a, Bayındırlık 
Bakanı Tahsin Önalp'in; 

28 Kasım, 4 Aralık 1982 tarihleri arasında Bağ
daşta yapılacak Türkiye - Irak Karma Ekonomik 
Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısına katılmak 
üzere Irak'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Fahir Ilkel'e, Ulaştırma Bakanı Mustafa 
Aysan'ın vekillik etmelerinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Devlet Başkanlığı tezkereleri; 

2. Başbakan Bülend Ulusu'nun, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının Türk Milletince kabul edilmesi 
dolayısıyla 1982 Anayasasının Türk Milletinin gele
ceğinde yapıcı rol oynayacağına olan güveni ve Da
nışma Meclisi üyelerine en iyi dilekleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Raporlar 
1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /499) (S. Sayısı : 
185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/500) (S. Sayısı : 186) 
(Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/501) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/502) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 10.11.1982) 

5. — Yüksek Öğretim Kurulu 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/503) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

6. — Ankara Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/504) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

3. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i kutlama tö
reni dolayısıyla Bütçe görüşmelerine 12 Kasım 1982 
Cuma günü saat 14.00'te başlanılması kabul edildi. 

4. Süleyman Sırrı Kırcalı'nın, Malî işler Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

5. Siyasî Partiler Kanunu ile Seçim Kanununun 
hazırlanması görevinin Anayasa Komisyonuna veril
mesine dair Başkanlık Divanı kararı, üzerinde yapı
lan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

6. imar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak işlemler Hakkında Kanun Tasarısının maddele
ri üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

12 Kasım 1982 Cuma günü saat 14.00'de toplan-
, mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1983 Malî Yılı.Büt- ' 
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/505) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

8. — Gazi Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/506) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi': 10.11.1982) 

9. — istanbul Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/507) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 10,11.1982) 

10. — istanbul Teknik Üniversitesi 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu (Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/508) (S. Sayısı : 194) (Dağıtma ta
rihi : 10.11.1982) 

11. — Ege Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/509) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

12. — Çukurova Üniversitesi 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/510) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

13. — Dicle Üniversitesi 1983 Malî Yuh Bütçe . 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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poru. (1/511) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

14. — Fırat Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. .(1/512) (S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

15. — 19 Mayıs Üniversitesi 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/513) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

16. — Uludağ Üniversiteli 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/514) (S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

17. — Anadolu Üniversitesi 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/515) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

18. — Cumhuriyet Üniversitesi 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/516) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

19. — Altatürk Üniversitesi 1983 Malî Yıllı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/517) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

20. — İnönü Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/518) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

21. — Selçuk Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Büçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/519) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

22. — Karadeniz Üniversitesi 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (l/520ı) (S. Sayısı : 206) Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

23. — Boğaziçi Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/521) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 10111.1982) 

24. —Erciyes Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/522) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

25. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/523) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma ta
rihi : 10.11.1982) 

26. — Akdeniz Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/524) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

. 27. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/525) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

28. — Marmara Üniversitesi 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru (1/526) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

29. — Mimar Sinan Üniversitesi 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/527) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 
. 30. — Trakya Üniversitesi 1983 Malî Yılı Büt

çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/528) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

31. — Yıldız Üniversitesi 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarsıı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru (1/529) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

32. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/530) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

33. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/531) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma ta
rihi : 10.11.1982) 

34. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/532) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma 
tarihi : 10.11.1982) 

35. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/533) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) 

36. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1983 Malı Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/534) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.1982) 

37. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/535) (S. Sa
yısı : 221) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

38. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/536) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma ta
rihi: 10.11.1982) 
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39. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü-» 
ğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/537) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Yüce Meclisin ikinci 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu' 
nun, resmî bir ziyaret nedeniyle yurt dışında buluna
cağından, Bütçe Programındaki Kültür Bakanlığı Büt
çesi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçelerinin yer de
ğiştirilmesine dair Başkanlık Tezkeresi (3/475) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin değerli üyeleri, bu 
önemli çalışmam za katılma lütfunda bulunan Sayın 
Millî Güvenlik Konseyi üyeleri, Hükümetin değerli 
üyeleri ve değerli basın mensupları; 

Bugünkü konumuz 1983 Malî Yılı Bütçesini gö
rüşmektir. Buraya geçmeden önce görüşme sırası hu
susunda zorunlu hale gelen bir değişikliği tasvibinize 
arz etmek üzere Başkanlık Divanının aldığı bir ka
rarı sunuyorum. 

Genel Kurula 
Başkanlık Divanının 12 Kasım 1982 tarihli top-

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (i) ; 

BAŞKAN — Bu suretle 1983 Yılı Bütçesinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

40. — Tekel Genel Müdürlüğü. 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/538) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1982) - . 

Çalışma Yılının 13 üncü Birleşimini açıyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lantısında al nan kararın bir sureti ekte sunulmuştur. 
Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

Kültür ve Turizm Bakanı resmî bir ziyaret nede
niyle .22 - 27 Kasım 1982 tarihleri arasında yurt dı
şında bulunacağından Bütçe Programında 25 Kasım 
1982 günü görüşülmesi gereken Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Bütçesinin, 16 Kasım 1982 günü görüşülecek 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesiyle yer değiştirmesi 
konusunda ilgili bakanların mutabakat ve başvuru
ları uygun karş lanmış ve Genel Kurulun tasvibine su
nulmasına karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bu değişikliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bütçenin Devlet ve millet ha
yatındaki önemi üzerinde tek kelime söylemek ihti
yacını duymuyorum. Millet meclislerinin teşekkül se
beplerinden ve varlık hikmetlerinden en başta geleni 
millî bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanmasıdır. 

Şüphe yok ki, Yüksek Heyetiniz üyelerinin Bütçe 
üzerinde objektif, yapıcı olan tenkitleri ve katkılarıy
la Bütçe en iyi şeklini, milletimize en yararlı şeklini 
alacaktır. 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu konuda müsaade buyurursanız mevzuun prog
ramlanan şeklinde yürüyebilmesi için Başkanl k Diva
nının ricasını bir deha daha tekrarlamak isterim. Ayrıl
mış olan zaman süresini aşmamalarını kıymetli arka
daşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Çünkü bu zaman 
süresi aşıldıkça geride kalan arkadaşlarımızın konuş
ma süreleri ve söz hakları kendiliğinden ihlal edilmiş 
olur.. Buna çok dikkat edilmesini bîr defa daha ten
sibinize arz ediyorum. 

Bu suretle ilk sözü Bütçeyi Hükümet adına su
nacak olan Sayın Maliye Bakan na veriyorum; bu
yurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

1983 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçe Tasarısını; 
Bütçe - Plan Komisyonunun 25 gün süren dikkatli 
ve yapıcı incelemelerinden sonra Yüce Meclisinize 
sunmuş bulunuyoruz. 

1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısını basına ve Bütçe 
- Plan Komisyonuna tan tırken de açıklamış olduğum 
gibi, bu Bütçede enflasyonla mücadeleyi devam ettir
mek, ihracat artışına süreklilik kazandırmak ve son 
yıllarda hem dünyada hem ülkemizde önem kazanmış 
olan istihdam sorununa çözüm aramak temel hedef
lerimiz olarak alınmıştır. Bu nedenle Konsolide Dev
let Bütçesi uygulanan istikrar politikalarına yardımcı 
olacak bir anlayışla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Oniki aylık olarak düzenlenmiş bulunan 1983 Yılı 
Bütçesi Gayri Safi Millî Hâsılan n dörtte birine ya
kın bir büyüklükte olup, istikrar içinde kalkınmamızı 
güçleştiren etkenleri ortadan kaldıracak maliye ve pa
ra - kredi politikalarım da içermektedir. Ayrıca bu 
Bütçenin ödenek kompozisyonu ile bütçe yılı içinde 
sağlıklı bir ekonomik ortamın ve altyapının oluştu
rulması için gerekli tahsislerin yapılmasına da gayret 
gösterilmiştir. 1983 Malî Yılı Bütçesinin yukarıdaki he
deflere ulaşmada etkili bir politika aracı olabilmesi 
için cari hizmet ödeneklerinin tespitinde bütçe disip̂ -
linine ve tasarruf ilkelerine azamî dikkat gösterilmiş, 
yatırımlarda ise öncelikleri esas olmak üzere zama
nında bitirilecek projelere ve hızla üretime geçecek 
alanlara ödenek ayrılmasına önem verilimştir. Bu şek
liyle 1983 Malî Yılı Bütçesi Programla uyumlu, % 20 
civarında tutulacak olan bir enflasyon hızın- hesaba 
katan ve % 4,8 oranındaki kalkınma hızını hedef 
alan bir bütçedir. 

Bütçe ile ilgili değerlendirmelerin daha iyi yap la-
bilmesi için dünya ekonomisindeki son gelişmeler, 
ekonomimizin genel durumu ve 1982 Yılı Bütçe uy

gulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara geçmeden 
önce, Yüce Meclisiniz önünde Bütçe - Plan Komis
yonunun sayın üyelerine yorucu çalışmaları ve de
ğerli katkıları nedeniyle Hükümetimiz adına şükran
larımı sunmayı bir vefa borcu bilirim. 

Dünyada petrol şokunun yeniden hız kazandırdı
ğı enflasyonu yavaşlatabilmek üzere uygulanan eko
nomi ve maliye ve özellikle sıkı para - kredi politi
kaları, dünya ekonomisindeki durgunluğun giderek re-
sesyona dönüşmesi ve 1981 yılında olduğu gibi 1982'de 
de etkisini sürdürmesine neden olmuştur. Gelişmiş pi
yasa ekonomilerindeki resesyon gelişmekte olan ül
kelerin kalkınma hızlarını düşürmüş; ayrıca ticaret 
hadlerinin aleyhlerine gelişmesi ve millî paraların do
lar karşısında değer kaybetmesi de bu ülkelerin dış 
dengelerini ve dolayısıyla kalkınma hızlarını olumsuz 
yönde etkilemiştir. Diğer etkenlerin yanı sıra gelişmiş 
piyasa ekonomilerindeki resesyonun da etkisiyle aynı 
dönemde merkezî planlı ekonomilerin büyüme hızla
rının da nispî olarak gittikçe küçülen oranlarda ger
çekleştiği görülmektedir. 

Uygulanan sıkı para ve kredi politikaları reel ta
lebin yavaş büyümesine ve ekonomik kaynakların, bu 
arada işgücünün kapasite altında kullanılmasına, dola-
ysıyla işsizliğin büyümesine yol açmakta ve politi
kalara bağlı olarak gerileyen talep ve yüksek düzey
deki işsizlik uluslararası ekonomik ilişkilerde, dünya 
ticaretinde hacim ve değer olarak daralmalara ve 
korumacılık eğilimlerinin güçlenmesine neden olmak
tadır. 

Bilindiği gibi istihdam, birçok sanayileşmiş ülke
de çözümü gereken en önemli ekonomik ve sosyal so
runların başında gelmektedir, istihdama ilişkin veriler 
1929 buhranından bu yana birçok ülkede yaşanan 
en olumsuz duruma işaret etmektedir. 

Son aylarda işsizlik oranları; Amerika Birleşik 
Devletlerinde % 10,1'i bulurken Japonya hariç diğer 
OECD ülkelerinde % 10'u aşmaktadır. Bir yandan 
1960 kuşaklarının işgücüne ve iş arayanlar arasına 
katılması, bir yandan da işgücü yerine ileri teknolo
jik sistemlerin ikame edilmesi istihdam sorununun bo
yutlarını genişletmektedir. 

Sanayileşmiş Batılı ekonomiler geçtiğimiz iki yl-
da izledikleri ekonomi ve maliye politikalarının so
nucu olarak son 12 aylık dönemde enflasyonla mü
cadelede önemli mesafeler almışlardır. Bu ülkeler 1981 
yılında enflasyon oranlarını % 10 seviyesine indirdik-: 
ten sonra, içinde bulunduğumuz 1982'de de % 5 ila 
7 seviyesinde tutmakta kararlı davranmaktadırlar. An-
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cak sanayileşmiş ülkelerin enflasyonla mücadeleye yö
nelik ekonomi politikaları başarıya ulaşırken bu ül
kelerde ve tüm dünya ekonomisinde resesyon ciddî bo
yutlara ulaşmaktadfr. I 

Özetle, bu gelişmelere bağlı olarak anılan ülkele
rin büyüme hızları düşmekte veya negatif gerçekleş
mekte, işsizlik oranları çift rakamlara doğru hızla tır
manmakta, dünya ticaret hacmindeki gerileme devam 
etmekte ve cari işlemler dengesi de büyük açıklar ver
mektedir. Bu politikalar gelişmekte olan ülkeler üze
rinde giderek artan ölçüde olumsuz etkiler yaratmak
tadır. Gelişmiş ülkelerin para - kredi ve maliye poli
tikalarına bağlı olarak yürüttükleri bilinçli daraltıcı 
ekonomi politikalarının büyüme üzerinde yarattığı ya
vaşlatıcı etki, gelişmekte olan ülkelerin ihracat artışı 
h zlarını yavaşlatmış ve hatta önemli ölçüde düşürmüş
tür. Bu sebeple dış ticaret hadleri gelişmekte olan 
ülkeler aleyhine giderek kötüleşmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin 1981 yılında 100 milyar 
Dolar olan cari işlemler dengesi açığı 1982 yılı içinde 
de büyüme eğilimi sürdürmüştür. Bu ülkeler, açıkla
rını kapatabilmek için mal ve hizmet ithalatı talebi
ni sınırlamakta, bu sınırlamalar ise, yurt içi üretimi 
ve büyüme oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Cari işlemler dengesi açıkların n büyümesiyle birlikte 
son bir yıllık dönemde Amerika'da uygulanan yüksek 
faiz oranlarına bağlı olarak doların hızla değer ka
zanması gelişmekte olan ülkelerin toplam dış borç 
yüklerini ve özellikle dış borç faiz ödemelerini bü
yük miktarda artırmıştır. 

Dünya ekonomilerinde yaşanmakta olan resesyo-
na bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin büyüme hız
ların n düşmesi ihracat ve ithalatlarının gerilemesi 
işsizliğin ve dış borç yüklerinin artması nedeniyle kul
lanabilecekleri dış kaynak imkânları da hızla daral
mıştır. Yüksek faiz oranlarına bağlı olarak uluslar
arası kaynakların güçlenen para alanlarına doğru kay-
drğı, bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin bu kay
naklarından yararlanma imkânlarının azaldığı görül
mektedir. 

1981 ve 1982 yıllarının bu gelişme eğiliminde ya
şayan dünya ekonomisinde karşılaşılan zorluklar, bir
çok ülkede uygulanmakta olan enflasyonu önlemeye 
yönelik kısıtlayıcı para - kredi politikalarının gevşe
tilmesi yönünde baskılar yaratmaktadır. Bu baskılar 
doğrultusundaki uygulamalara geçilebilirse nispî bir 
iyileşme ancak 1983 yılı sonlarından itibaren beklen
mektedir. 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı, sayın üyeler; 
Uygulamakta olduğumuz istikrar programını ve 

1983 Yılı Bütçesini değerlendirebilmek için dünya eko
nomisinin içinde bulunduğu şartlar hakkında bu kı
sa açıklamayı yapmış bulunuyorum. 

Şimdi de ekonomimizin genel durumu hakkında 
kısa bilgi sunmak istiyorum. 

1982 yılı programında GSMH artış hızı % 4,4 
olarak öngörülmüştü. Yine 1982 yılı için 6 milyar 
dolarlık bir ihracat hedef alınmıştı, ekonomideki bu 
gelişmelerin % 25 civarında bir fiyat artışı ile birlik
te sağlanması bekleniyordu. Elimizdeki verilere göre 
bu hedeflere büyük ölçüde ulaşılabileceği anlaşılmak
tadır. Eylül 1982 tahminine göre, 1982 yılında GSMH 
büyüme hızının % 4,3 olarak gerçekleşmesi beklen
mektedir. Tarım sektöründeki gelişmenin tahminleri 
aşarak % 4,7, sanayi sektöründeki gelişmenin ise 
% 5,3 olacağı tahmin edilmektedir. 

Son yıllarda reel olarak sürekli gerileme gösteren 
GSMH'da 1981 ve 1982 yıllarında ortalama % 4,3 
düzeyinde bir büyüme sağlanabilmesi, dünya ekono
misindeki büyüme hızlarıyla karş laştırıldığında önem
li bir gelişme olarak değerlendirilebilir.' Bu gelişme
ler ehflasyonla mücadeleyi amaçlayan istikrar tedbir
leriyle birlikte sağlanmıştır. 

Hatırlanacağı gibi, 1980 yılında % 107'ye varan 
enflasyon hızı 1981'de % 37'ye kadar indirilmişti. 1982 
yılının dokuz aylık verilerine göre, toplam fiyat ar
tış hızı % 17,2 seviyesindedir. Bu gelişme eğiliminin 
korunması durumunda, yıll k fiyat artış hızının prog
ramın öngördüğü şekilde % 25 seviyesinde tutulabi
leceği veya biraz aşılacağı anlaşılmaktadır. Bu dönem
de geçinme endekslerinde ise % 22'lik bir artış ol
muştur. 

Ekonominin büyümesinde ve fiyatlarda sağlanan 
bu gelişmelerin yanı sıra, ihracat alanında da program 
hedefine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. 

1981 yılında cari dolar değerine göre, bir önceki 
yıla oranla % 61 artış gösteren toplam ihracatımız 
artış eğilimini 1982 ylı içinde de sürdürmüştür. İh
racata 1982 yılının belli olan dokuz aylık verilerine 
göre, 1981 yılının aynı dönemine oranla % 26,7'lik 
bir artış sağlanmış ve 3,8 milyar dolarlık ihracat ger
çekleştirilebilmiştir. Bu gelişme eğilimi yıllık 6 milyar 
dolarlık ihracat hedefine ulaşılabileceğini göstermekte
dir. 

öte yandan sanayi ürünlerin ihracatındaki hızlı 
art ş eğiliminin devam ederek toplam ihracat içindeki 
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payının % 50 seviyesinin üzerine çıktığı görülmekte
dir. 

Dünya ekonomilerinde korumacılık eğilimlerinin ar
tığı ve bilhassa ihracatımızın tabiî pazarı olan Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin tekstil ma
mullerimiz için eşit fiyat tedbirleri ve miktar kısıtla
maları gibi engeller ihdas ettiği ve dünya ticaret hac
minin daraldığı bir ortamda Türkiye'nin iki yıl için
de ihracatını % 100 oranında artırarak 2,9 milyar do
lardan 6 milyar dolara çıkarması olumlu bir gelişme
dir. İhracatta sağlanan bu gelişmeye bağlı olarak dış 
ticaret dengesi açığı programlanan düzeyde tutulabil
mektedir. 

Bu arada şu hususu da belirtmek isterim ki, öde
meler dengemize ve istihdam sorununun çözümüne 
önemli katkıları olacağına inandığımız yurt dışı mü
teahhitlik hizmetlerine de gereken önem ve ağırlık ve
rilmektedir. Bu hizmetleri götürenlerin sorunlarının çö
zümüne yardımcı olunurken, bunların yurt dışında 
tutunmaları için de gereken tedbirler alınmaktadır. 

maktadır. Ancak, maliyetler yönünden gelen enflas
yonun etkileri, 1982 yılı başından itibaren önem ka
zanmaya başlamıştır. 

İzlenmekte olan ekonomik programın ilkelerine 
uygun olarak yönlendirilen para ve kredi politika
mızın başlıca parasal göstergelerinde sınırlı bir artı
şın olduğu görülmektedir. 1982 yılının 10 aylık dö
neminde geçici verilere göre emisyon hacmi % 33,3 
ve para arzı da % 12 düzeyinde bir artış göstermiş
tir. Toplam Merkez Bankası kredilerinde daralma 
eğilimi sürmüş, Merkez Bankasının kamu kesimine 
kullandırdığı dolaysız kredilerde sadece % 2,3 ora
nında bir artış olmuştur. 

Ekim ayı geçici verilerine göre, ekonomideki top
lam kredi stoku % 12,9 oranında artış gösterirken, 
toplam olarak mevduatta % 23,6 oranında artış sağ
lanmıştır. Tasarruf mevduatında % 40,5 vadeli ta
sarruf mevduatında % 51,2 oranında artış olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu kaynaklar, kredilerde 1981 yılı 
sonuna göre % 16,3 lük bir artış sağlamıştır. Va
deli tasarruf mevduatı Ekim ayı sonu itibariyle 775 
milyar lira olup, mevduat sertifikasıyla birlikte dü
şünüldüğünde 1 trilyona ulaşıldığı görülmektedir. 
Mevduat bankalarının kredileri Ekim ayı sonu iti
bariyle 1,5 trilyonu aşmıştır. 

Genel olarak para-kredi politikası dinamik bir 
anlayışla sürdürülmektedir. 

Devletin müdahaleci eğiliminin kalkmasıyla faiz 
politikasında ortaya çıkan gelişmelerin Devletin des
teği olmaksızın rayına oturması gereklidir. Bu amaç
la önümüzdeki dönemde faiz oranlarının teşekkü
lünde, sermaye piyasası işlemlerinin düzenlenmesiy
le hisse senedi ve tahvil ihracının yeni kaynaklar ya
ratması ve yeniden değerlemenin getireceği ek kay
nak imkânları önem taşımaktadır. 

Sermaye piyasasındaki bu gelişmelerin ve vergi 
politikalarındaki düzenlemelerin banka kredilerine 
karşı talebi azaltacağını, bunun da faiz oranlarının 
belirlenmesinde etkili olacağını bekliyoruz. Bu ne
denle faiz politikasında müdahaleci kararlardan ka
çınılacak, para ve sermaye piyasasının gerçekçi faiz 
oranlarıyla çalışmasına yardımcı olacak düzenleyici 
politikalar izlenecektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Uluslararası ekonomik kuruluşlarla olan ilişkile

rimizin de olumlu olarak gelişmekte olduğunu ifade 
etmek istiyorum, özellikle enflasyon oranının düşü
rülmesine ve ihracatın artırılmasına yönelik tedbir
lerin ve uygulama sonuçlarının uluslararası malî çev
relerdeki olumlu etkileri açıkça görülmektedir. 

Bilindiği gibi, 1978 yılından itibaren yurt dışında, 
özellikle Orta Doğu ülkelerinde faaliyet gösteren fir
malarımızın sayısında çok hızlı bir artış olmuştur. Türk 
müteahhit ve müteşebbisleri Orta Doğu ve Kuzey Af
rika ülkelerinde 15,5 milyar dolar tutarında taahhüt 
hizmeti sağlamaktadırlar. 

Ekonominin genel dengesi açış ndan, programla
nan hedeflerin gerçekleştirilmesinde 1982 y lında iç fi
nansman dengesindeki kısmî zorluklar dışında önemli 
darboğazlarla karşılaşılmamıştır. iç finansman denge
sinde karşılaşılan kısmî zorluklar, sermaye piyasasın
da ortaya çıkan olumsuz gelişmelerle birlikte tarım 
kesiminde 1982 yılı için öngörülen tahminlerin üze
rinde gerçekleşen finansman ihtiyacından kaynaklan
ın ştır. Tarım kesiminde 1982 yılında son altı yılın en 
yüksek gelişme hızı sağlanmıştır. Eylül 1982 tahmini
ne göre % 4,7 oranında artış gösteren tarım kesimi 
destekleme alımları iç finansman dengesi üzerinde tah
minleri aşan bir finansman baskısına neden olmuştur. 

Sermaye piyasasındaki olumsuz gelişmelerin des
tekleme alımlarının yapıldığı mevsimde ortaya çıkma-
s\ iç finansman dengesini zorlamış ve parasal limit
leri artırıcı baskı yaratmıştır. İÇ' finansman dengesin
deki bu gelişmelerin parasal limitler üzerinde etkisi
nin, fiyatlar genel seviyesini yükseltmemesine azamî 
özen gösterilmiştir. Nitekim, Ağustos ve Eylül ayla
rında fiyatlar parasal limitlerin zorlanmasına rağmen, 
hızlı bir artış eğilimine girmemiştir. 

Talep yönünden gelen enflasyon etkisi, para -
kredi ve maliye politikalarıyla kontrol altında tutul-
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Uluslararası malî çevrelerde Türk ekonomisi 
hakkındaki müspet izlenimin, içeride uygulanmakta 
olan ekonomik ve malî politikalar ve bu politikala
rın sonuçlarıyla yakından ilgili bulunduğunu, ülke
mizin söz konusu kuruluşlar nezdindeki güvenirlili
ğinin giderek arttığını rahatlıkla ifade edebilirim. 

Sayın Başkan; 
1983 Malî Yılı Bütçesini ana hatlarıyla tanıtma

dan önce izninizle 1982 Malî Yılı Konsolide Devlet 
Bütçesinin uygulama sonuçları ve gelişimiyle, 1983 
Yılı Bütçe hazırlıklarında esas alınan makro-ekono-
mik tahminler hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. 

1 trilyon 805 milyar TL olarak bağlanmış bulu
nan 1982 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçesi baş
langıç ödeneği, yıl içinde eklenenlerle birlikte 30 Ey
lül 1982 tarihi itibariyle 1 trilyon 968 milyar TL'na 
çıkmıştır. Bu rakam, ödeneklerin 7 ay içinde % 9 
oranında büyüdüğünü göstermektedir. Söz konusu 
büyümeler 1981 yılı Eylül ayında % 4,8 1980 Eylül 
ayında ise % 41,7 oranlarında olmuştu. 

Görüldüğü gibi, son iki yılda Konsolide Bütçe 
ödenekleri daha önceki yılların eşdönemlerinden 
farklı olarak sınırlı bir büyüme trendi içinde kalmış
tır. 

Bu kontrollü ödenek genişlemesi, izlenen maliye 
ve para politikalarıyla tutarlı olmaktadır. Bütçe denk
liğinin, bütçeleme sürecinin her aşamasında gösteri
lecek olan dikkat ile sağlanabileceği tabiîdir, öde-
neklerdeki bu kontrollü seyir, malî yılın sonları açı
sından da geçerlidir. Konsolide Bütçe ödenekleri, 
malî yıl sonlarında başlangıç rakamlarına göre 1979 
yılında % 83,8 1980 yılında % 74,6 oranında büyür
ken bu hız, 1981'de % 18,9'a inmiştir. Bu yavaşla
ma trendi 1982 yılı için de geçerlidir. 1982 yılı öde
nek tavanının 2 trilyon liraya ulaşacağını ve bu du
rumda % 11,4'lük bir artış olacağını tahmin etmek
teyiz, 

1982 Yılı Konsolide Bütçe harcamaları Eylül so
nu itibariyle 953 milyar 813 milyon TL olmuştur. 
Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
20,5 daha fâzladır. 1981 yılı Mart-Eylül döneminde 
ise harcamalar bir önceki yıla göre % 49,6 lık bir 
artış göstermişti. 

1982 Malî Yılı sonu itibariyle Konsolide Bütçe 
harcamalarının 1 trilyon 670 milyar liraya ulaşaca
ğını, bunun 12 ay itibariyle 1 trilyon 960 milyar li
raya tekabül edeceğini tahmin etmekteyiz. 

Bu düzeyde bir harcamanın gerçekleşmesi ha
linde 1981 yıl sonu harcamasına göre % 28 oranın
da bir artış söz konusu olacaktır. 1981 yılı hârca-
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maları ise, bir önceki yıla göre % 43 daha fazlay
ken 1980 yılının sonundaki harcama tutarı, 1979'a 
oranla % 77 daha büyüktür. 

Görülüyor ki, değindiğimiz kontrolü harcama 
, politikası, son iki yılda yıl sonları itibariyle de ger-
çekleştirilebilmektedir. 

Konsolide Devlet Bütçesi harcamalarının bu sey
ri, izlenen istikrar politikalarına yardımcı olabilmek 
ve kamu giderlerini sağlıklı kaynaklardan karşılaya
bilmek için gösterilen çabaların bir ifadesidir, bir 
sonucudur. 

Ödenek/harcama uygulaması açısından genel bir 
değerlendirme yaptığımızda, son yıllarda bütçelerin 
daha gerçekçi olduğunu görmekteyiz. 1980 yılında 
harcamalar başlangıç ödeneklerini % 40 oranında 
aşarken, 1981 de ödenek sınırları içinde kalınmıştır. 
1982 yılında da 10 aylık baza göre harcamaların öde
nek sınırları içinde kalacağ.nı tahmin etmekteyiz. 

Sayın Başkan, Danışma MeGİisinin sayın üyeleri; 
1982 Yılı Gelir Bütçesi de 1981 yılı Bütçesinde 

dikkat edilen hususlar gözönünde bulundurularak 
hazırlanmıştı. Öncelikle enflasyon hızını azaltacak, 
üretim darboğazlarını giderecek ve çalışanların reel 
gelirlerini koruyacak bir ekonomik ayırım ve bü
yüklükte düzenlenmesine özen gösterilmişti. Bu he
deflere ulaşmada gelir tahminlerinin doğruluğunun, 
kamu harcamalarının sağlam kaynaklardan finanse 
edilmesinin önemi açıktır. 

1982 Yılı Konsolide Bütçe gelir gerçekleşmeleri 
10 aylık tahsilat tahminine göre % 85 civarında ola
caktır. 

1982 yılı Eylül sonu rakamlarına göre gelirler 
[ 986 milyar TL. na ulaşmış ve 33 milyar TL lık gelir 

fazlasıyla harcamaları % 3,4 oranında aşmıştır. Ge
çen yılın Eylül sonunda gelir fazlası 57 milyar lira 

I. olup, harcamaların % 8 üzerindeydi. 

I Konsolide Bütçe gelirleri yıl sonu durumlarına 
göre değerlendirildiğinde, 1980 yılı sonunda gelirler 
harcamaların % 89 unu karşılayabilmiş ve Bütçe 

[ 128 milyar TL açıkla kapanmıştı. Gayri safi Millî 
I hasılaya oranla Bütçe açığı % 2,7 idi. 
I 1981 yılı sonunda Bütçe yine harcama fazlası 
I vermekle beraber, gelirler harcamaların % 95 ini 

karşılamış ve Bütçe açığı gayri safi millî hasılanın 
I 1,2 sine inmiştir. 
I Daha önce de belirttiğim gibi, 1982 Malî Yılının 
I 10 ay bazındaki harcama gerçekleşmelerinin 1 tril-
I yon 670 milyar; gelirlerinin ise 1 trilyon 530 milyar 
I TL düzeylerinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu du-
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runida gelirlerin giderleri karşılama oranı bu yıl % 
92 ye çıkacak ve fakat Bütçe açığı da 140 milyar 
TL. sı olarak teşekkül edecektir. Bütçe hâsılat açığı
nın bu yılki gayri safi millî hâsılaya göre oranı ise 
% 1,6 oranında olacaktır. 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı ve sayın üye
leri; 

1983 Malî Yılı Bütçe hazırlıklarında dış ekono
mik ortamın yanı sıra makro ekonomik tahminler 
de göz önünde bulundurulmuştur. Huzurlarınıza ge
tirilen bu Bütçenin programla uyumlu olmasına 
özen gösterilmiş ve Devlet Bütçesinin kalkınmanın 
etkili bir aracı olduğu hususu dikkate alınmıştır. 

1983 yılında gayri safi millî hâsılada % 4,8 ora
nında bir büyüme öngörülmektedir. Sektörel olarak 
sanayide % 5,5 tarımda % 3,4 ve hizmetlerde % 
4,9 oranında büyüme hızları beklenmektedir. Bu ge
lişme hızlan enflasyon oranı % 20 civarında tutula
rak sağlanacaktır. Geçtiğimiz iki yıllık dönemde % 
100 oranında artış göstermiş olan ihracatın 1983 yı
lında % 16,8 oranında bir artış ile 7 milyar 100 
milyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte
dir. İthalat ise, 10 milyar dolar olarak programlan
mıştır. Bu durumda 1983 yılında ihracatın ithalatı 
karşılama oranı % 71 olmaktadır. 1982 yılı gerçek
leşme tahminlerine göre ihracat 6 milyar 75 milyon, 
ithalat 9 milyar 25 milyon dolar civarında olacaktır. 
Bu değerlere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı' 
% 67,3 tür. İhracatın ithalatı karşılama oranları sı
rasıyla 1980 yılında % 36,8 1981 de % 52,6 idi. 

1983 Yılı Programı ve Malî Yılı Bütçesi,; enflas
yonla mücadeleyi devam ettirmek, ihracat artışına 
devamlılık sağlamak ve aynı zamanda ekonomide ki 
gelişmelere bağlı olarak son yıllarda daha da önem 
kazanmış olan istihdam sorununa çözüm aramak 
amacındadır. 

Yukarıdaki görüşler doğrultusunda hazırlanan 
1983 Malî Yılı Bütçesinin Bütçe-Plan Komisyonda
ki düzenlemelerinden sonraki büyüklüklerf ve kom
pozisyonu şöyledir: 

Toplam ödenekler 2 trilyon 586 milyar. Bu raka
mın 694 milyarı personel giderlerine, 498 milyarı da 
diğer cari masraflara tahsis edilmiştir. 

Yatırım ödenekleri 553 milyar ve transfer öde
nekleri de 841 milyar liradır. 

Ekonomik bir ayrıma göre Konsolide Bütçeden 
cari harcama ödeneklerinin % 46,1, yatırım ödenek
lerinin % 21,4, transfer ödeneklerinin de % 32,5 pay 
aklıkları görülmektedir. 
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1983 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçesi, 1982 
yılının 10 aylık başlangıç bütçesine göre % 43; 1982 
Bütçesinin 12 aylık düzenlenmiş olması halinde ifa
de edeceği büyüklüğe göre de % 19,5 daha büyük
tür. 

1983 Bütçesinin 1982 yılı Bütçe Kanunu ile veri
len ödeneklerle, ekonomik ayrım bazında ve nispî 
önlemleri yönünden karşılaştırılması halinde ortaya 
çıkan tablo sizlere sunulan metinde ayrıntılı olarak 
gösterilmiştir. 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı ve sayın üye
leri; 

1983 Yılı Bütçesinin harcama büyüklüklerini kı
saca açıkladıktan sonra, bütçenin finansmanına iliş
kin özet bilgi sunmak istiyorum: 

1983 Malî Yılı Konsolide Bütçesinin gelirleri; 
1983 Yılı Programında öngörülen ekonomik büyü
me ve alınacak olan idarî ve yasal tedbirler de göz 
önünde bulundurularak tahmin edilmiştir. 

1983 yılında Bütçe gelirleri 2 trilyon 410 milyar 
lira ve Konsolide Bütçe gelirleri de 2 trilyon 586 mil
yar TL. sı olarak tahmin edilmiştir. 

Konsolide Bütçe gelir tahminlerinin 1 trilyon 980 
milyar lirası vergil'erden, 284 milyar lirası vergi dışı 
normal Devlet gelirlerinden, 146 milyar lirası özel 
gelirler ve fon gelirlerinden, 41 milyar lirası katma 
bütçeli idare gelirlerinden, 135 milyar lirası da iç is
tikrazdan oluşmaktadır. 

1983 Yılı Konsolide Bütçe gelirlerinin 1982 yılı 12 
aylık gelir tahsilat tahminlerine göre % 41 ve 10 ay
lık tahminlere göre de % 69 daha fazla olacağı bek
lenmektedir. Vergi gelirlerinin 1982'nin 12 ve 10 ay
lık tahsilat bekleyişlerini göre sırasıyla % 28 ve % 
54 oranlarında artacağı tahmin edilmektedir. \ 

Vergi gelirleri içinde en büyük yeri 1 trilyon 179 
milyar liralık tutarıyla gelir üzerinden alınan vergiler 
almaktadır/ Servetten alınan verginin 62 milyar lira
sına, mallardan alınan vergilerin 268 milyar liraya, 
hizmetlerden alınan vergilerin 250 milyar liraya ve 
dış ticaretten alınan vergilerin de 221 milyar TL.' 
sına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Açıklamalarımın bu bölümünde 1982 ve 1983 yıl

ları kamu personeli ücret politikalarıyla yatırımlara, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve sermaye piyasasına 
özetle değinmek istiyorum : 

1982 Malî Yılı Bütçesiyle izlenen ücret politika
sı kamu kesiminde çalışanlara enflasyon oranının al
tında kalmayan bir ücret seviyesi sağlamaya yönelik 
olmuştu. Bu amaçla gösterge tablosu ve ek göster-
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geler yeniden düzenlenmiş, maaş katsayısı 25'ten 
30'a, yanödeme katsayısı 6'dan 8'e çıkarılmış, fazla 
mesai ve ek ders saat ücretleri ile yolluklar artırıl
mış, üst yönetici, sağlık personeli, teknik personel 
ve denetim elemanlarına da ek imkânlar getirilerek 
teminlerinde ve görevlerinde tutulmalarında karşıla
şılan güçlükler çözümlenmeye çalışılmıştır. 

1982 malî yılındaki bu genel düzenlemeler ile ka
mu personeline ortalama % 25 net bir gelir artışı 
hedeflenmiştir. 1982 yılının enflasyon oranı ile kar
şılaştırıldığında sağlanan gelir artışının enflasyonun 
altında kalmayacağı anlaşılmaktadır. 

1983 Malî Yılı Bütçesiyle de, yıllık % 20 ora
nında hedeflenen fiyat artışının altında kalmayacak 
bir net ücret artışı sağlanacaktır. Bu amaçla aşağı
daki düzenlemeler getirilmektedir. 

Huzurunuzda bulunan 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ile memur maaş katsayısı 30'dan 35'e 
yükseltilmiş ve yanödeme katsayısının 8'den 9'a ve 
yakacak yardımının 3 500'den 5 000 liraya yüksel
tilmesi öngörülmüştür. Bilindiği gibi Hükümetimiz 
memur maaş katsayısını 34 olarak önermişti. 

Gelir Vergisi ve Malî Denge Vergisi Kanunların
da yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle 1983 
yılında ücretlilerin toplam vergi yükünde % 5 ora
nında bir indirim gerçekleştirilebilecektir. 

Bu düzenlemeler ile kamu personelinin net ücret
lerinde % 21 - 22 civarında bir artış sağlanacaktır. 

Memur ve işçi emekli aylıklarında da aynı oran
da net artış sağlanması için gerekli kanunî düzenle
meler yapılmaktadır. 

Harcırahlarda, çocuk zamlarında, aile yardımın
da ve ek ders saat ücretlerinde de ortalama % 20 
civarında net artışlar öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ' 
Hükümet olarak 1983 malî yılı için uygulana

cak memur maaşı katsayısını tespit ederken, Maliye 
Bakanlığında çeşitli alternatifler üzerinde geniş bir 
araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları Balkan
lar Kurulunda bütün ayrıntılarıyla incelenmiş ve me
mur maaş katsayısının 30'dan 34'e, yanödeme katsa
yısının 8'den 9'a ve yakacak zammının da 3 500 li
radan 5 OOCf liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

Yaptığımız hesaplara göre, memur maaş katsayı
sının 35'e çıkarılması halinde yanödeme katsayısı 
10'a çıkarılmaz ise, Devlet memurlarının büyük bir 
bölümünde maaşlarda % 21 ve 22'li'k bir artış sağ
lanırken, çok- az bir ' kısmında % 25-26 oranında 
net artış sağlanmış olacaktır. Bu durumun maaşlar 
arasındaki dengesizliği daha da artıracağı açıktır. 
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Diğer taraftan memur maaş katsayısının 34'ten 
35'e çıkarılması Genel Bütçeye 20 milyar liralık ve 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Belediyeler, Özel ida
reler, Döner Sermâyelerdeki ve her türlü emekli 
maaşlarındaki artışlar da dikkate alınırsa, Devlete 
toplam 60 milyar TL.'lık yük getirecektir. Sadece bir 
katsayının Devlete 60 milyar lira yük getireceği dü
şünüldüğü için gerek Yüksek Planlama Kurulunda, 
gerekse Bakanlar Kurulunda memur maaş katsayısı
nın 34'e ve yanödemeler katsayısının 9'a çıkarılması 
mecburiyetinde kalınmıştır. Hükümet olarak biz de 
memura daha çok maaş vermeyi arzu etmekteyiz, 
ancak cari transfer ve yatırım harcamalarına ödenek 
tahsis ederken son derece dikkatli bir denge kurmak 
zorundayız. Memur maaş katsayısını 34'den 35'e çı
karken; cari hizmet ödeneklerindeki 60 milyar lira
lık artış Kamunun yapacağı yatırım ve yatırım ile çok 
yakından ilgili transfer harcamalarından düşülecek 
veya iç istikrazla kapatılan Devlet Bütçesi daha da 
açık verecektir. Her iki durumda da yatırımların 
azalmasına ve işsizliğin daha da artmasına veya Dev
letin bazı taahhütlerini yerine getirememesine neden 
olacaktır. Devlet, bu taahhütlerini yerine getirse bile, 
bu durum enflasyona yol açacak ve açık finansmana 
başvurmasına sebebiyet verecektir. Bunlar ise, Hükü
metimizin uyguladığı istikrar tedbirlerine ters düş
mektedir. 

Çalışanlar dahil tüm milletin zararına olan enf
lasyona ve işsizliğe neden olacak hareketlerden ka
çınmak mecburiyetindeyiz. Çalışanlara sağlanacak en 
önemli yarar budur. En büyük adaletsizlik gelir sa
hibi olanlarla; hiç geliri ve işi olmayanlar arasındaki 
adaletsizliktir. Bu bakımdan yatırımları kısacak öde
nek aktarmalarının doğru olmayacağı kanaatimi bir 
kere daha izhar etmekte yarar görüyorum. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın üyele
ri; şimdi de kısaca 1983 yılında hedeflediğimiz yatı
rımlara temas etmek istiyorum. 

1982 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarının 
reel olarak % 4,8 oranında artış göstererek 1 tril
yon 341 milyar liraya, cari fiyatlarla da 1 trilyon 683 
milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmişti. Toplam sa
bit sermaye yatırımları içinde kamu kesimi yatırım
larının 382 milyarlık kısmı Genel ve Katma Bütçele
re ait olmak üzere, 923 milyara ulaşması hedef alın
mış ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırımları 477 
milyar lira olarak programlanmıştı. 

1982 yatırım programında 1981 yılında olduğu gi
bi, devam eden işlerin tamamlanmasına ağırlık veri-
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lirken, öncelikler Enerji, Madencilik, Ulaştırma Ha
berleşme, Tarım ve Sosyal altyapı yatırımlarına ta
nınmıştır. 

Genel Bütçeye dahil daireler ile Katma bütçeli 
idareler 10 aylık -olarak hazırlanmış bulunan 1982 
Bütçesi ile yıl sonu tahminlerine göre, 360 milyar li
ralık yatırım hacmine ulaşmış olacaklardır. 12 aylık 
verilere göre yapılan değerlendirmeler, Genel ve Kat
ma bütçeler için programlanan yatırım harcamaları
nın % 95 oranında gerçekleşeceğini göstermektedir. 

1983 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarının 
1982 yılına göre reel olarak % 5,7 oranında artırıl
ması öngörülmüştür. Toplam sabit sermaye yatırım
ları içerisinde kamu sektörü yatırımlarının % 5,2 ve 
özel yatırımların ise % 6,5 oranında artırılması plan
lanmıştır. Bu çerçevede, 1982 yılında kamu sektörü
nün % 60,6 ve özel sektörün % 39,4 olan yatırım 
payları, 1983 yılında kamu sektörü için % 60,3 ve 
özel sektör için de % 39,7 olacaktır. 

«istikrar programının»; yürürlüğe konulmasından 
önceki dönemde kamu sektörü yatırımlarında iki te
mel sorunla karşılaşılmıştır. Sorunlardan ilki, çok sa
yıda yüksek maliyetli projelere başlanılması ve böy
lece Devletin elindeki kaynaklar ile, yeterli tahsis ya
pılamaması ve projelerin zamanında bitirilememesi-
dir. İkinci sorun, yatırım harcamaları içinde yer alan 
işçilik ödenekleri payının giderek artması ve yüzde 
olarak .60-70 hatta bazı kuruluşlarda % 90 dolay
larına çıkmasıdır. Bu durum yatırım harcamalarının 
cari harcamalara dönüşmesine ve ödenek artışları 
sağlanmasına rağmen, çok düşük fizikî yatırım ger
çekleşmelerine yol açmıştır. Sözü edilen iki olumsuz 
faktör, hızla tırmanan enflasyonun etkisi ile birleşin
ce, ortaya bir türlü bitirilemeyen ve üretime dönüşe-
meyen büyük hacimli yatırım stoku çıkmıştır; 

Takip edilea ekonomik politika çerçevesinde; enf
lasyon büyük ölçüde frenlenmiş, mevcut proje stoku 
ciddî bir operasyona tabi tutulmuş; verimli ve kısa 
vadede üretime dönüşebilecek iç ve dış finansman 
problemleri çözülmüş, Devletin aslî görevlerini yeri
ne getirmesinde yardımcı olacak ve ihracat potansi
yeli bulunan projelere ağırlık ve öncelik verilmiştir. 
Sözkonusu kriterlere uymayan projeler, malî, ekono
mik ve teknik yapılabilirlikleri açısından tekrar göz
den geçirilmiş ve bunların bir kısmı programlardan 
çıkarılmış, devamında zaruret görülenler ancak za
manlama bakımımdan acil olmayan projeler ise ileri-
ki yıllara ertelenmiştir. 

Yatırımlar içerisindeki yüksek orandaki işçilik 
payının düzeltilmesi konusunda ise, imkânların kısıtlı 

olması dolayısıyla ancak sınırlı iyileştirmeler gerçek
leştirilebilmiş ve mevcut potansiyelin daha verimli 
kullanılması yolunda belirli adımlar atılabilmiştir. 

1983 Yatırım Programında; kamu sektörü olarak, 
devletin aslî görevleri ile doğrudan ilişkili, devlet eliy
le verimli olarak çalışabilecek tarım, sanayi ve hiz
metler sektörlerinde topyekûn gelişmeyi sağlamaya 
yönelik ve ihracat potansiyeli olan yatırımları ile 
mevcut kapasiteyi daha verimli kullanmayı sağlaya
cak, rehabilite edici, darboğazları giderici yatırımla
ra ağırlık verilmiştir. Genel olarak programa, mec
buriyet olmadıkça yeni proje alınmamıştır. 

Enerji sektörü yatırımlarına kamu sabit sermaye, 
yatırımlarının % 23,8'i ayrılarak en büyük pay ve
rilmiştir. Enerji sektöründeki yatırım politikasının 
esasını, yerli kaynaklara dayalı enerji tesislerinin ge
liştirilmesi teşkil etmektedir. Bu amaçla devam eden 
hidro - elektrik ve termik santrallerin aksatılmadan yü
rütülmesi için gerekli ödenekler ayrılmıştır. Bu sek
törde 1983 yılında önemli sayıda baraj hizmete gire
ceğinden 1984 ve daha ileriki yıllarda yeni projeler 
programa alınacaktır, öte yandan ülkemizdeki en 
büyük baraj olacak Atatürk Barajının yapımı ve fi
nansmanı için de bir yasa çıkarılması yönündeki ça
lışmalarımız sürdürülmektedir. 

Yatırım tahsislerinde ikinci büyük pay % 19,2 
ile Ulaştırma - Haberleşme sektörüne ayrılmıştır. 
Ulaştırma - Haberleşme sektörü yatırım tahsislerinde 
1983 - 1993 yıllarını kapsayacak şekilde yapılmış bu
lunan ulaştırma anaplanı ilkelerine sadık kalınarak 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sektörde, liman
ların ve demiryollarının rasyonalizasyonuna özel bir 
önem verilmiştir. 

îraaüatt seiktörüınö '% 16,3 pay ayırimıştır. Buna-
dıa 'büyük ağırlık Kamu İktisadî Teşebbüsleri elli ıile 
yürütülen projelere verilmiştir. 'İmalat sektöründe 
rasyonel görülmeyen projeler ertelenımiiş, öncelik kı
sa sürede üretilme dönüşebilecek dış finansman soru
nu çözülmüş ve ikamu sektörü elliyle yürütülmesiinde 
yarar görülen projelere verfttaiştika 

M'adencülk sektöründe ağırlık alık sırada enerji 
IkaynalkDarınıın gelştirilmestiınıe' verilmıiştk. 

Turizm sektöründe öncelik, altyapı tesislerimin ge-
liştliırilimesıine .tanınmıştır. 

;% 11,3 pay ayrılan tarım sektöründe ağırlık; alît-
yapı, sulamıa, drenaj ve ıslah fa'aüyetferine verilmiştir, 
.Diğer tahsisler, tarımsal hizmet ve hayvancılık pro
jelerime; ormanalığın gellişeirilme îne ve diğer hiz
metlere ayrılmıştır. 

— 387 — 
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Eğitini sektörümde; ilköğretimde nüfusu 200 ve 
daha yukarı olan 'bütün yerleşme bölgderinde ilkokul 
yapımı pırogramıa alınmış ve özelikle öğretmen evle
rinin yapımına limıkân sağlanmıştır, İlköğretimde ya
tırım ağırlık İtibariyle kırsal alana kaydırılmıştır. 

Ortaöğretimde meslekî Ve teknik eğitime ağırlık 
verillimiştiir. 

Yükseköğretimde yatırım önceliği, kapasite artışı 
sağlayan projelere tanınmıştır. 

Konut sektöründe memur konutlarına öncelik ve
rilmiştir. Program döneminde tamıamlanmıası ön
görülen 10 yıllık memur konutu anaplamı, çalışması 
tamamlandığında 1984 ve ileriki yıllarda bu yatırımlar 
daha da büyük ağırlık kazanacaktır. 

Sağlık sektöründe devam öden projelerin taımaım-
lanımasına, makine, teçhizat a t ama ağırlık veriılimıiş-
tir. Ancak sektör, diğer hizmetler sektörüyle birlikte 
ele alındığında ağırlık, koruyucu sağlık tedbirleri açı
sından kanalizasyon ve liçme suyu teminine verilmiş-
ıtir. 

Özetle, 1983 yılı kamu sektörü yatırım programı 
bir trilyon 258 milyar 800 milyon Türk Lirası ola
rak öngörülmüştür, Bunun 555 milyar lirası Genel 
ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, 618 miyar lirası Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri, 20 milyar Türk lirası Dö
ner Sermayeler, 47 mıilyar lirası İller Bankası ve 19 
milyar lirası da Mahallî İdareler eliyle yapılacak
tır. -

Danışma (Meclislinin Sayın Başkanı, sayın üye
ler!; 

Transfer bütçesinin önemi bir bölümünü oluştu
ran Kamu İktisadî Teşebbüsleri konusuna kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Genel Yatınım ve Fliınamsımiain Programına dahil 
İşletmeci Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1983 yılın
da 40 mıilyar liralık kaynak yaratmaları öngörülmüş
tür. 'Söz konusu kuruluşlara 1983 yılında 612 milyar 
liralık yatırım görevi verilmiş olup, bu meblağın 
302 mıilyar lirası 'bütçeden,. 270 miyar lirası da Dev
let Yatırım Bankası Dış Proje Kredileiriyle Fonlar
dan karşılanacaktır. 

Geçen yııl olduğu gibi, 1983 yılında da Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri işletme açıklarının finansmanı 
içim kesinlikle Merkez Bankası kaynaklarına başvu-
ruiimayacaktır, Bu 'bakımdan, ırnalMyet düşürücü ve 
vedmffliği artıncı tedfbirleriın alınmasına geçen yıl
dan daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bilindiği gibi, sermaye piyasasında son 'bir yıllık 

dönem içinde yaşaman olumsuz gelişmeler büyük öl

çüde sermaye piyasası işlemlerinin para piyasası iş
lemlerine dönüştürülmesinden kaynalklanırnıştır. 

Genel olarak, sanayiin orta ve uzun vadeli kaynak 
ihtiyacını sağlaımlak amacıyla örgütlenen' ve çalışan 
sermaye piyasası, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununun çıktığı 1981 yılı Temmuzuna kadar düzen-
itenımemişti. Bu arada düzenlenmemiş 'bir sermaye 
piyasasının kendiliğinden oluştuğu da bir vakıa idi. 

1980 yılı itibariyle kamu ve özel kesimlin ihraç 
ettikleri tahvil ve borsa kotuna alınan' hisse senetle
rinin oluşturduğu toplam menkul değerlerin Gayri 
Safi Milî Hâsıla içindeki payı '% 1,6, toplamı sabit 
sermaye yatırımları içindeki payı da '% 9'dur. Sa
dece özel kesimin 1980 yılı menkul değerler topla
mı ele alınırsa Gayri Safi Millî Hâsılanın binde al
tısı, toplam özel kesim yatırımlarının '% 13'ü kadar 
bir fonun sermaye piyasası kanalıyla sağlandığı gö
rülmektedir, Bu veriler, sermaye piyasası kanalıyla 
tasarrufları değerlendirme eğiliminin henüz zayıf ol
duğunu göstermektedir. Piyasanın düzenlenmemiş 
alması da hu gelişmeyi etkilemiştir. 

İstikrar programının uygulanmaya 'başlamasıyla 
para,, ökonoırnfideki en kıt faktör faalime gelmiştir. 
Uygulanan yüksek faiz oranlarına bağlı olarak ta
sarruflar artan oranda banka sistemine kaymıştır. 
öte yandan ekonomideki toplam kredi talebi kınla
mamış ve paraya olan talep, yüksek faiz oranlarına 

rağmen, devam 'etmiştir. Yüksek maliyetlere rağmen, 
kısa vadeli fonlara olan talebin hızlanarak artması 
menkul değerlere dayalı artta ve uzun vadeli fonla
ra aracılık eden sermaye piyasası kuruluşlarımn para 
piyasasına girerek 'kısa vadeli parasal işlemlere yönel
melerine yol açmıştır* 

1982 yılı içlinde 'alınan tedbirler ve yapılan dü-
zenlemıelerle para ve sermaye piyasası işlemleri bir
birinden ayrılmıştır. Sermaye piyasast, orta ve uzun 
vadeli fonları ekonomiye güveni olarak aktaracak 
şekilde düzenlenmektedir. Esasen bu piyasada kısa 
vadel bir kaynak olan mevduat sertifikası menkul 
değer olmaktan çıkarılmıştır. Bakanlığımız sermaye 
piyasasının düzenli ve güveni bir şekilde örgütlen
mesini sağlamak amacıyla sermaye piyasası kuruluy
la birlikte gerekli düzenlemeleri yapmaya devam 
etmektedir. Hisse senedi ve tahvil İhracı için kolay
lıklar getirilecek ve faize müdahale yerine, faiz had
lerinin kendiliğinden aşağıya çekilmesi sağlanacak
tır, 

Sayın Başkan, Danışma M'edisinin sayın üyeleri; 
Şimdi ide yapılması düşünülen başlıca yasal dü

zenlemeler hakkında kısaca bilgi sunmak lisıtüyorum. 
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Başta, Gelir ve Kurumlar Vergjiısli ve Veırgi Usul 
Ikanunlıan olmak üzere, 'düğer vergi (kaııonlaon-
da zorundu (hale gelmiş bulunan değişiıklMer 
gerçekleştirilecektir. Bu arada, Servet Beyanı ve Ye
niden Değerleme Müesseselerine kati bir çözüm ge
tirilmektedir. 

Bunların yanı sıra, muamele vergileri alanında 
önemli bir aşama ve reform niteliği taşıyan Katma 
Değer Vergisi sistemine geçilebilmesi amacıyla sür
dürülen uzun hazırUk çalışmaları sonunda Yüce 
Meclisinize sevkedilmiş bulunan ve halen Malî tşler 
Komisyonunda görüşülmekte olan Katma Değer Ver
gisi Kanun Tasarısının biran önce yasalaşması ve 
uygulamaya konması hususunda idareye düşen her 
türlü gayret gösterilecektir. 

Bankalar Kanununa ilişkin değişiklikler kısa sü
rede tamamlanacaktır. 

Anayasamızın ekonomik ve malî hükümlerinin 
yürürlüğe girmesi üzerine 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ve Döner Sermaye Kanunu Tasa
rıları Anayasadaki hükümlere uyumları sağlanarak 
yeniden gözden geçirilecek ve en kısa sürede Yüce 
Meclisinize getirilecektin Bu kanunların ve Yüce 
Meclisinizde görüşülmekte olan 2490 sayılı thale Ka
nunundaki değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle devlet 
harcamaları disiplin altına alınacak ve israf önlene
cektir. 

Personel rejimi ve istihdam, bakanlıkların ve Ka
mu iktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlan
maları ve genel kadro konularında Başbakanlıkta 
kurulmuş bulunan komisyonlar çalışmalarını sürdür
mekte olup, bu konulardan 2680 sayılı Yetki Kanunu 
çerçevesine girenler Kanun Hükmünde Kararname
lerle değerleri de çıkarılacak kanunlarla gereken şe
kilde düzenlenecektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Şimdi de vergi politikası ve vergi idaresine ilişkin 
düzenlemeler hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

1980 yılında başlanıp 1981 ve 1982 yıllarında _ da 
devam ettirilen vergi kanunlarındaki değişiklik çalış
malarıyla Türk Vergi Sistemini, ülkemizin değişen 
ekonomik ve sosyal şartlarına uydurulması ve harca
maların daha sağlıklı kaynaklara kavuşturulmsı ko
nusunda önemli mesafeler katedilmiştir. Türk Vergi 
Sisteminin ve Özellikle vergi idaresinin geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesi faaliyetleri, bu anlayış içerisinde 
1983 yılında da sürdürülecektir. 

Vergi kanunlarında yapılan önemli değişikliklere 
rağmen, uygulanan istikrar politikaları sonucu ola

rak, vergileme etkinliği azalmış ve 1982 yılında vergi 
hâsılatının artış hızı belirli bir ölçüde gerilemeye baş
lamıştır. 

Diğer taraftan Türkiye, son 10 yıl içinde genel an
laşmanın temel ilkesi olan mütekabiliyet ve karşılıklı 
çıkar esasından uzaklaşmış ve kendiliğinden vergi ta
vizleri veren bir ülke haline gelmiştir. Gümrük vergi
leri vergi sistemi içindeki etkinliğini tehlikeli derece
de yitirmiştir. 

Vergi, iktisadî ve malî politikaların bir aracı ola
rak yeterli düzeyde kullanılmamaktadır. 

Ekonominin yönlendirilmesinde önemli bir araç 
olan vergi politikası, 1983 yılı içinde daha ileri bir 
biçimde kullanılacak, vergi sistem ve mevzuatında 
bu amaca hizmet edecek tarzda yeni düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Mevduat sertifikası, hamiline yazılı hisse senedi, 
tahvil, altın ve ziynet eşyası gibi servet unsurlarını 
kavramayan bir kısım ticaret ve serbest meslek er
babına yönelik ve servet artışlarını genel olarak izle
mekten uzak Servet Beyanı Müessesesi bu yetersizli
ğinin yanı sıra bazı ekonomik sapmalara ve haklı şi
kâyetlere de yol açmaktadır. Bu gerekçelerle Gelir 
Vergisi Kanunundaki Servet Beyanı Müessesesi ye
niden ele alınarak bu konudaki çalışmalar en kısa 
sürede kati bir sonuca bağlanacaktır. 

•Mevcut vergi sisteminin ülkemizin gelişen ve de -
gişen ekonomik ve sosyal şartlarına uydurulması ve 
iyileştirilmesi gereğinin yanı sıra, vergi idaresinin et
kin, verimli ve süratli bir yapıya kavuşturulması da 
Önemli bir konudur. Halen vergi idaresinin sorunla
rının büyüdüğü ve çözümlerinin giderek güçleştiği 
gözlenmektedir. 

Bu nedenle Vergi İdaresi - mükellef ilişkilerinde 
belirli rahatsızlıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Bu gözlem ve düşüncelerden hareketle 1983 yılın
da vergileme alanında yapılacak en büyük yenilik; 
vergi politikasını ve uygulamasını yürüten Gelirler 
Genel Müdürlüğünün memleketimizin ihtiyaçları ve 
şartları doğrultusunda, yeniden teşkilatlandırılması 
olacaktır. 

öte yandan Vergi İdaresi, vergiyi doğuran hadi
seleri, etkin bir tarzda izlemek hareketliliğine, gücü
ne sahip değildir. Bu nedenlerle Gelir İdaresi, Mali
ye Bakanına karşı sorumlu bir merkezden yönetilen, 
bölge müdürlükleri, vergi daireleri ve şubelerinden 
oluşan, vergileme görevini müessir bir tarzda yürü
tebilecek yeni ve rasyonel bir yapıya kavuşturula
caktır. 
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Vergi uygulamasında basitlik, kolaylık ve etkinli
ğin artırılması amacıyla verginin beyan, tarh, tahak
kuk ve tahsiline ilişkin yeni yöntemlere başvurula
caktır. Beyannameler basitleştirilecek, uzlaşma mü
essesesinin kapsamı genişletilecek, vergi tahsilatının 
bankalar yoluyla yapılması yaygınlaştırılacak, bürok
ratik işlemler azaltılacak ve bu suretle idare - mükel
lef ilişkileri iyileştirilecektir. 

Dinamik ve geçmişin sorunlarından arınmış bir 
Vergi idaresi ile işe başlayabilmek için 1983 yılında 
çeşitli kademelerde çözüm bekleyen iki milyonu aş
kın ihtilaflı dosya özel uzlaşma yöntemi ile sonuç
landırılmaya çalışılacaktır. Bu arada, Vergi İdaresini 
kilitleyen, ileriye yönelik gayretleri frenleyen geçmiş 
dönemlerle ilgili vergi beyanlarının denetlenmesinde 
de özel uzlaşma yönteminden istifade edilecektir. 

Diğer önemli bir husus olarak, Önceki yıllarda 
başlanılan Türk Vergi İdaresinin Otomasyonu Pro
jesi çalışmalarına da, projenin öngörülen stratejisi 
ve zamanlama tablosu dahilinde aralıksız devam edi-, 
lecektir. 

Bugün Vergi İdaresi yeterli denetim ve kontrol 
gücüne sahip bulunmamakta, bu sebeple vergi kanun
larımızda mevcut denetim ve vergi inceleme müesse
seleri işletilememektedir. 

Bu noktadan hareketle, önümüzdeki dönemler 
zarfında, vergi inceleme elemanlarının sayılarının 
artırılması ve hizmet içi eğitimlerinin en üst düzeyde 
sürdürülmesi faaliyetlerine ayrıca ağırlık verilecektir. 

Vergi kayıp ve kaçağının asgarî düzeye indirile-
bilmesinin; yasal ve idarî düzenlemelerin yanı sıra, 
vergi denetimlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi 
gereğine bağlı olduğu hususu da göz önünde bulun
durularak, vergi inceleme elemanlarının mesailerin
den azamî ölçüde yararlanılması, vergi incelemeleri
nin, düzenlenecek yıllık çalışma programları dahilin
de, yaygın ve etkin bir biçimde sürdürülmesi hedef 
alınacaktır. 

Gelir İdaresinin yeniden teşkilatlandırılması da, 
vergi kanunlarımızda mevcut denetim ve kontrol 
müesseselerinin etkin bir biçimde uygulanır hale gel
mesine önemli bir katkıda bulunacaktır. 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı, sayın üyeler; 
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlan, 

1983 Malî Yılı Bütçesinin özelliklerini ve bu Bütçe 
ile izlemeye çalışacağımız politikaları dünya ekono
misinin genel durumu ile birlikte Yüce Meclisinize 
kısaca açıklamış bulunuyorum. 

| 1983 yılında, 10,9 trilyona ulaşacağı tahmin edi
len gayri safi millî hâsılanın % 23,7'si tutarında ve 

' 2 trilyon 585 milyar liralık bir harcamayı hedef alan 
( yeni Bütçe ile ülke sorunlarının çözümüne katkıda 

bulunmak en önemli görevlerimiz arasındadır. 
1983 yılında izlenecek maliye politikaları, istikrar 

ile birlikte gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak 
amacındadır, önümüzdeki 1984 yılı, 5 inci Beş Yıl
lık Planın ilk yılt olacaktır. Yeni planlı dönem eko
nomimize yeni imkânlar ve şartlar getirebilecektir. 
Bu durum göz önünde tutulduğunda 1983 yılında 
sağlıklı bir altyapı ve ekonomik ortamın oluşturul
ması önem kazanmaktadır. Maliye politikalarımızın 
yıl içindeki uygulaması bu açıdan ayrıca önem taşı
maktadır. 

I Ülkemizin ve dünya ekonomisinin içinde bulun
duğu şartlar göz önünde tutularak, kamu kaynakla
rının kullanımında ekonomik etkinliğin sağlanması
na ve kamu tasarruflarının artırılmasına özen vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Ekonomik ve sosyal hayatımızda yeni imkânlar 
yaratacağına inandığımız 1983 Malî Yılı Bütçesinin, 
istikrar içinde gelişmemize hız kazandıracağına inanı
yorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümet olarak; 
Enflasyon ve işsizlikle mücadeleye devam oluna

cağını; 
İhracatta sağlanmış bulunan artışın sürdürülece

ğini; 
Yurt dışı işçi sorunlarına çözüm aranacağını; 
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin teşvik edile

rek karşılaştıkları güçlüklerin giderileceğini; 
Devletin başta üreticiye karşı olmak üzere, bütün 

taahhütlerini zamanında yerine getirmesine çalışıla
cağını; 

Yatırımların ve konut sektörünün canlandırılması 
için gerekli tedbirlerin alınacağını; 

Devlet idaresinin günün ihtiyaçlarına göre yeni
den düzenleneceğini ve 

Tasarrufu artırıcı ve özendirici tedbirlerin alına-
I cağını bilhassa belirlemek istiyorum. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

I Kamu kaynaklarının israftan uzak ve etkin kul
lanımına 1983 yılında da devam olunacaktır. Uygu
lama alanına koyduğumuz ekonomik ve malî politi
kaların başarıya ulaşmasında, milletimizin desteğine 

I olan güvenimiz tamdır. Bu inançla 1983 Yılı Bütçe-
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sinin Yüce Meclisinizde yapılacak katkılarla daha 
mükemmel bir hale geleceği ümidiyle tüm milletimi
ze hayırlı olmasını diler, Hükümetimiz adına Yüce 
Meclisinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

••+" ^ > *• 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İkinci Oturumu açıyorum. 
Şimdi, hazırlanmış olan sıraya göre sayın üye

lere söz veriyorum. 

Sayın Mehmet Aydar'ı rica ediyorum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

• Millî Güvenlik Konseyinin Sayın Üyelerini, Cum
huriyet Hükümetinin Sayın Başbakanını ve sayın 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

1983 Malî Yılı Bütçesine yoğun ve etkili çalış
malarıyla daha gerçekçi yönelim kazandıran Bütçe-
Plan Komisyonumuzun Değerli Başkan ve üyelerine 
teşekkür ediyorum. 

1983 Bütçesinin bu engin huzur ortamında Yüce 
Milletimize ve aziz vatanımıza hayır ve bereket ge
tirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Rakamlarla konuşmayı üstatlarına bırakarak ge

nel politikaların dijnü, bugünü ve yarını üzerinde dur
mak; ayrıca ülkemizin ve milletimizin üretilen hiz
metlerle ilişkisini, memnuniyetini ve üzüntüleriyle 
yoğrulan sorunlarını dile getirmek istiyorum, öv
gülerimin yanında yer alacak eleştirilerimin hoş kar
şılanmasını ve bu eleştirilerin tam bir içtenlik taşı
dığının kabulünü dilerim. 

Yüce Meclisin çatısı altında bir yılı aşan çalış
malarında Danışma Meclisinin her üyesi düşüncele
riyle, davranışlarıyla ve bunları ifadedeki yetenekle-

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanına teşekkür 
ediyorum. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 15.10 

riyle Büyük Türk Milletinin hafızalarında örnek bir 
imaj yaratmış olmalıdır. 

Tarihin Kurucu Meclis hakkında yargısını Yüce 
Türk Milleti 7 Kasım'daiki tartışılmaz kararıyla şim
diden ortaya koymuş bulunmaktadır. Müftehir ve 
müteşekkiriz. Bu Yüce Millete hizmet sunacak olan 
bir belgenin de elbetteki bütün gerçekliği ile huzur, 
refah ve mutlu gelecekler taşıması daha bir önem ka
zanmaktadır; ancak gerçekçiliği rasyonel ölçülerde 
tutarak olaylar ile metinleri, metinler ile de olayları 
değerlendirmeliyiz. 

Türkiye yeryüzünde yalnız bir ülke değildir. Tür
kiye, bütün sorunlarında payı bulunan dünya olayla
rını ayrıca değerlendirmek zorundadır. İnsanlığın 
ulaştığı bugünkü aşama dünyada hiçbir devletin Ro-
binson gibi tek başına ve ilkel yöntemlerle yaşaması 
ve ayakta durabilmesi imkânı yoktur. Hele kitle ha
berleşmesinin süper mahiyet ve önem kazandığı gü
nümüzde tek başına bir borsa faaliyetinin bile ulus
lararası alanda ve aynı anda sonuçlarını görebilmek 
işten bile değildir. Bu itibarla, yasa çıkaranların, bu 
yasaları uygulayanların, haksızlıklar karşısında ada
let terazisini elerinde tutanların sorumluluğu düne 
göre bugün daha büyüktür. Açık rejimlerde kamu 
idaresine yön verebilmenin temel öğelerinin başında 
hiç kuşku yok ki, dürüstlük ve bunu tamamlayan 
vicdanî ve kanunî sorumluluk gelir. Bütçe bir ka
nundur. Süresi bir yıllıktır. O bir yıl millet hayatın
da önemli bir yer almaktadır. Devletin gücü o bir 
yıllık kanunda mündemiçtir. Huzur ondadır, kalkın
ma ondadır, gelişme ondadır; onda .olmaması gere
ken tek şey vardır, o da ıstıraptır. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.20 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

-* 391 — 



Danışma Meclisi B : 13 12 . 11 . 1982 O : 2 

Şimdi soruyorum : 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı Yüce Türk Milletine ne verecektir?.. Huzur 
mu, ıstırap mı?.. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu sorulara cevap ararken dalha cesur ve daha 

imanlı olmak zorundayız; çünkü milletin kahır ekse
riyeti ile meşru zeminde olduğu tescil edilmiş bu Yü
ce Meclisten de beklenecek olan da budur. Gerekçesi 
böyle olan bir yöneliş bizleri milletle tam kaynaş
mış, kütle haline getirmiştir. Millî irade temsilciliği
nin kaynağı olan bu birleşim, millet hayatına müessir 
'bütçenin de denetimine, uygulamada olabilecek dar
boğazlara ışık tutmada, huzuru getirip ıstırabı sil
mede gerçekten yerini bulmalıdır. 

Benden sonra konuşacak arkadaşlarımın bu inanç
la konularına eğileceklerine, vukufiyetle meseleleri 
ortaya koyacaklarına kuşkum yoktur. «Huzur mu, 
ıstırap mı?..» derken, ister istemez düne bakarak hü
küm - ferma olmak gerekecektir. Belki bu gerek-
rnemelidir; ama millet hayatında tekrarlanan hata
ların ve millet hayatını yazboz tahtası haline geti
ren politikaların temelinde dinamitleşen haksızlıkları, 
menfaatleri bir tarafa itmek mümkün olmamaktadır. 
Zira, gelişmenin yanlışlıkları düzeltmenin potansiyel 
arzusu burada yatmaktadır. Nitekim, 1982 Anayasa
mız potansiyel birikimin veciz yansımasıdır. 

Önce ıstırap içindeki milletimize huzur getireceği 
düşünülen 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının alı
nış nedenlerine dönelim. Bir ülkenin başına gelebi
lecek en büyük felaket ya depremdir, ya su baskını
dır, ya yangındır veya benzeri doğal afetlerdir. Bir 
ülkenin istila edilmiş olması da ayrı bir felakettir; 
ama bir ülkenin başına bazan doğal olmayan, eko
nomik afetler de gelebilmektedir. 1929- - 1930 dün
ya. malî buhranı gibi ülkemizi de saran, bizleri sa
dece ekmeğe muhtaç olmaktan öteye anarşiyi, terörü 
ve bilumum ekonomik, sosyal ve siyasal felaketle
ri de beraberinde getiren enflasyon canavarının ne
lere mal olduğunu lütfen hafızalarımızı tazeleyerek 
hatırlamak ve etkilerinden ders almak zorundayız. 
24 Ocak kararları ülke idaresinde, bütün olumsuz 
yanlarına rağmen aklı selimin ortaya koyduğu en isa
betli tedbir paketidir. 

12 Eylül sonrasında, 24 Ocak kararlarına sım
sıkı sarılmak ve bu kararlar paketinin tedbirlerini 
almak yine aklı selimin gereğidir, çünkü ekonomik 
hayat kabul edilmiş, ekonomik sistemin kurallarına 
uygun şekilde yönetilmeyi gerektirir. Karma siste
me dayanan ve ağırlığını kapitalist eğilimli liberal ve 

serbest piyasa ekonomisinin teşkil ettiği modellerde 
küçük nüanslara rağmen ulaşılmak istenen hedef, 
herhalde hesap dışı bulunan enflasyon canavarını 
mağlup edebilmesidir. Bilim çevrelerinin, uzmanla
rın, sorumlu yöneticilerin kullana geldiği «Canavar» 
sıfatını lütfen yadırgamayınız. Enflasyon canavarı 
ülkemizin de yaşadığı gibi gerçekten güç yetirilme-
slnde büyük zorlukları bulunan, tıpkı göremediğiniz 
hailde dokunduğunuz zaman sizleri mutlak ölüme 
götürecek olan yüksek voltajlı elektrik akımı gibidir. 

Enflasyon canavarının 1980 den önceki tahriba
tını, yaraladığı inançları, kaybettirdiği devlet gücü
nü, kardeşi kardeşe düşüren, millî birliği sarsan et
kisini unutmak asla mümkün olmamalıdır. Eğer, bu 
unutkanlığa yöneliş gibi tedbirsiz bir davranış içine 
düşersek, inanınız ki, 12 Eylül'le milletimizin tattığı 
engin kıvanç iklimini bir daha bulmak erişilemeye-
cek hayal olur. 

Huzuru arayanlar, ıstırapları davet eden faktörle
ri iyi teşhis etmek ve çarelerini yerli yerine 'koymak 
zorundadırlar. 

Bu anlayış içinde tekrar ediyorum, 1983 Bütçe
si huzur mu, ıstırap mı getiriyor?.. 

Cevabı aramaya devam edeceğim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümet Programında enflasyonun kontrol al

tına alınarak,- fiyat artışlarının makul bir seviyede 
tutulacağı, kamu harcamalarının sağlam kaynaklar
dan finanse edileceği, kalkınmamızın kendi öz kay
naklarımıza ve millî tasarruflarımıza dayandırılaca
ğı, ekonomide gelişme ve istikrarı sağlayacak ve ko
ruyacak bir para - kredi politikasının uygulanacağı, 
tasarrufların teşvik edileceği ve kaynakların en ve
rimli şekilde kullanılacağı ifade edilmiştir. 

İstikrar içinde süre gelen bir icra faaliyetinin ön 
belgesinde, yani Hükümet Programında yer alan ve 
iki yıldır değişmeyen, dolayısıyla tam bir istikrar or
tamında işlemesi gereken kural, karar ve prensiplerin 
gerçekten istenen seviyeye ulaştığı söylenebilir mi?.. 
Bir başka deyişle, hükümetlerin İcra planı, devletin 
gelir - gider imkânı şeklinde ortaya konulan bütçe
ler ve diğer yan ekonomik karar ve müdahaleler is
tenen düzeyde sonuç sağlamış mıdır? 

Bu noktada, 1982 yılındaki bir gelişmeye işaret 
edemeden geçemeyeceğim. 

Halen uygulanmakta bulunan 1982 Bütçesini Hü
kümet adına Yüce Meclise sunan, açıklayan ve sa
vunan bir Maliye Bakanı 14 Temmuz 1982 tarihin
de görevinden ayrılmıştır. Devlet Bakanlığı ve Baş
bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan zat da 
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aynı tarihte istifa etmiştir. Hükümet içinde görev 
alan ve sorumluluk yüklenen Maliye Bakanı, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısının ayrılmasından 
sonra bu görevlere atamalar yapılmıştır. 

Şimdiki Maliye Bakanı, Yüce Meclisimizce ve 
özellikle «Banker Olayı» nedeniyle sert eleştirilere 
muhatap olan ve yine Meclisimizin üyeleri tarafın
dan zımnen de olsa istifaya davet edilmiş bulunan 
Sayın Kaya Erdem'den boşalan koltuğa oturan Sa
yın Adnan Başer Kafaoğlu'duır. 

Görüşmeye başladığımız 1983 yılı Bütçesinin de 
mimarıdır. Parlamenter tecrübesi yanında devlet ha
yatına derin bir vukufiyeti bulunan Sayın Kafaoğ-
lu'ndan beklenen olmalı idi ki, fevkalâde önemli bir 
makama oturtulmuş olsun. Açıkça belirteyim ki, o gü
ne göre, yani Maliye Bakani siyasî hayatımızın geç
mişte kalan acılı örneklerini ve hatta medenî ölçüleri 
bile altüst eden yaklaşımları ile, halef selef oldukları 
bir ölçüde meslektaşlarını ve hatta Hükümetten mül
hem politikalarını kendi anlayış ve endazesi içinde 
tenkit etmekten kendini alıkoyamamıştır. Kanıt Türk 
Basınının arşivleri ve Türk kamuoyu, ayrıca da hepi
mizin hafızalarıdır. 

Enflasyon canavarına karşı mücadelede binici 
değiştirilirken, eski binicileri ter silimlik mendil say
manın 12 Eylül sonrası ciddî ve ağıfbaşlı yörietimi 
ile bağdaştırılmayacağını arz etmek istiyorum. (Al
kışlar.) 

Bu konuyu niçin belirttim?.. Açıklayayım. Bini
ci değişse de yeni binicinin enflasyon canavarına 
Türkiye koşullarında kullanılabilecek silahların de
ğişemeyeceğini açıkça belirtmek içindir. 

Bu itibarla, devlete ve millete genel politika gi
dişinde uyumsuzluk gösterenlerin dışlanması bir ya
na, yeni gelenlerin alây-i valâ ile mîllete prezante ol
ma istekleri ayrı yanadır. 12 Eylül sonrası Türkiye' 
sinde ço'k şeyler değişmiştir. 

insanoğlunun aya ayak bastığı gün bir çok taas-
subi inançlar da 'değişmiştir. Binilen sağlam ve da
yanıklı ise, 'binenin çoğu zaman fonksiyonu pek de 
önem taşımaz. Demek istediğimi odur ki, ekonomik 
temel politikalar kişiye bağlı değildir.. O politikaları 
şartlar ve şartların getirdiği tedbirler oluşturur. O • 
politikalar, o tedbirler ve inançlar bağlı olunan sis
temin gereği ve ürünüdürler. Bunun aksini söylemek 
başka sistem arayışlarını hatırlatmaktır ki, Türkiye' 
nin buna ihtiyacı olmadığı Atatürk'den bu yana bel-
JidV. 

'Bilirsiniz ki, demokrasi engin toleransa sahip bir 
•idare tarzıdır. Bu idare tarzını benimsemiş, ona gö-
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nülden bağlanmış olanlar şu veya bu kusurdaki po
litikaları da engin hoşgörüleri ile asıl rayına oturt
mak becerisini gösterebilmelidirler. Şu halde, Sayın 
yeni Maliye Bakanımız, mimarı bulunduğu 1983 Yılı 
Mali Bütçesiyle Türk Milletine 1982'den daha fark
lı ne getirmektedir; huzur mu ıstırap mı?.. Bunun tak
dirini Yüce Meclise ve Türk kamuoyuna bırakarak 
bir başka konuya, gelişmişliğe ve gelişmemişliğe ge
çiyorum, 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu konuyu planla, bütçeyle irtibatlandırarak gö

rüşlerimi açıklamadan, önce, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon" Kurumunun kamuoyunu etkilemedeki fonk
siyonu üzerinde kısaca durmak istiyorum : 

önce şunu belirtmeliyim ki, Türk Milletiyle 
Türk ekonomisinin ürettiği dayanıklı ve dayanıksız 
tüketim malları arasındaki ilişki, kimi zaman tüke
tim eğilimlerinin rasyonalizasyonunu aşmakta ve iz
lenmek istenen tasarruf politikalarını tesirsiz duru
ma getirmektedir. Bunun başlıca amilinin Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun kabul mecburiyetin
de olup, yayınladığı reklam programlarıdır. 

Reklam, serbest piyasa ekonomisinin geçerli ol
duğu ve kurallarının uygulandığı bir ortamda elbet-
tekİ yapılacaktır; ama kalkınma arzusu ve mecburi
yetiyle başbaşa bulunan ve dışa açılarak ihracat se
ferberliğine yönelmiş olan bir ülkede, millî menfa
atin ölçüsünü, millî bir yayın kurumunca değerlen
dirmek, ekonomi politikasının esaslarından biri ol
mak lazımdır. 

Dediklerimi daha açık ifade etmek gerekirse, rek
lam yayınlarıyla gelir sağlayan ve aynı zamanda ser
best ve rekabet piyasasının işlevini üslendiğini sanan 
bir Devlet kurumunun, kendisi için sağladığı gelir 
yanında, sebep olduğu millî giderleri de dikkate al
mak zorundadır. Millî gider olarak adlandırdığım 
bu harcama nedir?.. Millî tasarrufa önem verme 
alışkanlığını, iştira gücünün üstünde ödemeye razı 
olamayacakların durumunu bilenler ve edinenler bu 
harcamayı çok iyi tahmin edebilmektedirler. 

Konuyu, Hükümetin alacağı tedbirler bakimından 
açıklamakta fayda mütalaa etmekteyim. Türkiye'de 
elektrikli köy sayısı her yıl bir - iki'bin ilave ile art
makla olup, yaklaşık 25 bin üniteye ulaşmıştır. Yer
leşim alanlarımızın irili ufaklı dahil miktarı 80 hinin 
üstündedir. Elektik ulaşan her yöre, çağdaş İmkânlar
la burun buruna gelmektedir. Basit ve fakat ciddî 
olan husus, en fakir köylümüz bile, köylük alanda 
komşusunun maddî varlığı ile sağlanmış televizyo
nunu izleme imkânına kavuşmaktadır. Özellikle rek-
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lanı kuşaklarının etkisinde kalanlar ya pazara koş- I 
makta, imkânı bulunmayanlar ise toplumsal frastras-
yona uğramaktadır. 'Bunu ciddî bir sorun olarak Hü
kümetin takdirine sunuyorum. 

TRT'nin programları için gazeteler imiz in halka 
açık sütunlarında yayınlanan düşüncelerini okumak 
yeter de artar bile. Enerji darboğazı içinde olan bir 
ülkede eften püften programlara ve toplumun ge
lişmişlik düzeyi ile kültür alışkanlığına ve erginliğe 
ulaşmamış kullanımına âdeta tahrikçi bir yaklaşım j 
görünümü ile hizmet verdiğine inanan TRT'nin, I 
kendi inandığı ölçülerde hizmet verdiğine inanmadı
ğımızı belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; ' | 
Bir ara konuya değinerek geldiğim noktada, Tür

kiye'nin kalkınma stratejisinin tespiti ve bu tespitte J 
kesenkes söz sahibi durumunda yansıyan Devlet 
Planlama Teşkilatı üzerinde de durmak istiyorum. 
Ancak, asıl konuyu anlatmak için, düşüncelerimin 
esasını teşkil eden yaklaşımları hemen ortaya koy
mak zorundayım. 

Türkiye, 2,6 trilyona ulaşan bütçesiyle kalkın
mış bir ülkemidir, yoksa trilyonların bile kalkınmış
lık için kriter olmadığını mı haykırmak lazımdır?.. 
Rasyonel alternatifi seçebilmek bakımından sahip 
bulunduğumuz ve bütçemize yansıyan değerlere, ter
cihlere ve öngörülen hedeflere bakılarak çizilen yö
nelime göre karar vermek zorundayız. 

Politik hayalciliğin, iktidar sevdaJılığının, ideolo
jik yaklaşımların hiçbirine bu dönemde biliyoruz ki, 
ihtiyaç yoktur. Tek amaç, ülkenin millet varlığı ile 
bütünlüğü ve mutlu geleceğe emin adımlarla yürü
yebilmesi d ir. Bu temel ihtiyacın gerçekleşebilmesi I 
hayal dışı, reel ve samimî yaklaşımlarla olabileceği
ne olan inancımı tekrarlamalıyım. 

Ne var ki, görünen köye kılavuz da gerekin emek- j 
tedir. 1983 Yılı Bütçesi, her ne kadar para - kredi 
politikaları baikımından aşırı enflasyona karşı ve 
onun kötü sonuçlarını kaldırmaya yönelmiş ise de; 
yani enflasyon canavarı kontrol altma alınmışsa 
da, bu olay ve buna yönelik politika uygulamaları, 
ekonomide ve ülke düzeyinde beklenen ve hatta ele 
alınması özlemle beklenen birçok sorunun yine so
run olarak kalmasına yol açmış bulunmaktadır. Bu 
sorunları kısaca özetlemek gerekirse şöyle demek la
zımdır : • 

Dar para politikası sanayi kesimini ciddî şekilde 
etkilemiş, yatırımlar, ve cirolar azalmıştır. Stoklar j 
artmış işletmeler ciddî malî darboğazlara sıkışıp kal- I 

I mıştır. Yüksek faiz uygulamaları, büyüyen maliyet 
masrafları halinde tüketiciye yansımış, arz ve talep 
dengesi ekonomik bilince ve gelecek düşüncesine sa
hip kesimlerde ve özellikle rasyonel davranış ihti
yacı içinde olan kesimlerde ciddî huzursuzluklar ve 
rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir. 

Para - kredi ve maliye politikalarının enflasyon 
canavarı ile savaşıhrken toplumun tahammül ede
meyeceği zaman sıkışıklığı içinde birtakım ciddî fe
dakârlıkların ötesine taşmanın huzura değil, rahat-

j sızlıklara sebep olacağı basit mantık kuralıdır. 
Söylediklerimiz temelde değerlendirildiğinde asıl 

sıkıntının gelişmiş ülkeler meyanında, gelişmekte 
inatla davranan ve fakat bu gayretlerini başarıya 

i ulaştırmak için sadece dar çerçevede vatandaşlara 
bedel ödetmekte arayan politikaların tasvip görme-

1 yeceğinin de bilinmesinde büyük faydalar vardır. 

Sadece dokunmakla yetinmeliyim ki, Devlet ge
lirleriyle giderleri arasındaki denge, samimî tahmin
lerin ötesinde kalmaktadır. Bunu doğal telakki et
mekteyim. Zira, Planlama ile kamu maliyesine yön 
vermek isteyen düşünceler arasındaki ilişki, bence 
Türkiye'nin doğal gerçeklerine pek uymamaktadır. 
Özellikle Devlet Planlama Teşkilatının yaklaşımları, 
kimi sektörler hakkında olduğu k?dar, Türkiye'nin 
genel kalkınmasındaki strateji tespitlerindeki yanılgı 
dolu hayalciliği, itiraf edeyim ki, beni ciddî endişe
lere- götürmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının Türkiye'nin kabul 
ettiği ekonomik modeline uvgun ve bu modeli ge
liştirici. yaklaşımları, değerlendirmeleri ve teoriden 
uzaklaşan; ancak pratikte verim sağlayan metotlar 

I ortaya çıkarmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kendisi
ni artık icracı bir Devlet birimi olarak gören bu teş
kilatın, hele kalkınmada öncelikli yöreler hakkında-

J ki değerlendirmeleri ve icraî faaliyetleri, millî gelir 
seviyesinin yükselmesi, sosyal adalet ilkesinin hulus 

j ile kalplere yerleşmesi ve vatandaşlık duygularının en 
üstün seviyede izharı gibi beklenen millî gelişmelere 
yardıma, mıdır?.. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hepiniz biliyorsunuz ki, dış borç yükü ağır olan 

bir ülkeyiz. Ele - güne başımızı dik tutmak, millî 
şoref ve haysiyetimizden ödün vermemek ve ayrıca 
yaşayan kuşaklara, gelecek kuşaklara refah ve mutlu
luk kapılarını ardına kadar açıp bir ilişki kurmak zo
rundayız. Milletin tek kuruşunun bile yerine kulia-

j ntlmasında dikkat ve itina göstermek herkesin na-
! mu3 ve vicdan borcudur. 
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BAŞKAN — Sayın Aydar, 5 dakikanız kaldığını 
hatırlatmak isterim. 

MEHMET AYDAR — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım, toparlıyorum. 

Türkiye'nin son iki yıllık döneminde ve büyük 
bir istikrarın, her türlü imkânların kullanıldığı bir 
döneminde, Türkiye'nin geçmişteki ıstıraplarını sil
mek üzere hazırlanmış bütçelerin, kaynak yaratma
daki güçlüklerini elbetteki takdir etmekteyim. 

1983 Malî Yılı Bütçesinin 2,6 trilyon olarak bağ
lanmış bulunması, 1982 yılı bütçesindeki 140 milyar 
liralık açığın, 1983 yılında 240 milyarı hatta 300 mil
yarı bulabileceği endişesini bana vermektedir. Bu büt
çe açıklarının kapanabilmesi hususunda geçmiş ida
relerin başvurdukları yollara idarenin başvurmaması 
da en büyük temennimdir. Bu temennimi ifade et
mek suretiyle konuşmamı tamamlıyor, hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Beşir Hamütoğulları'nı rica ediyorum, bu

yurun efendim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Baston, 
Milî Güvenlik Konseyinin saygıdeğer üyeleri, Sayın 
Başbakan, Yüce Meclisin 'değerli üyeleri; konuşma
ma başlamadan önce hepimizi derin saygılarla sd'aım-
larımı. 

1983 M'ailî Yılı Bütçesimin tümü üzerindeki bu 
konuşmamda Bütçe hazırlanımasııma ve eikonomiimiın 
malkro düzeyde ikalan bazı dengeleriyle ülkemin önem
li birkaç sorununa değimımeikle yeMneceğim. Değerli 
Maliye Batonımızıın analiıtilk bir tahlifinden sonra 
huzurunuzda sayılara yer veremeyen bir değimime 
yapmaya çalışacağım. Asılında Yüce Meclisimizin 
bitdiğiniz gibi Bütçe üzerimde niteli anlamda değişik
likler yapma limlkâmı da olmadığından, böylesi bir 
analiz ancak Komisyonda bir yarar sağlayacağı ci
hetle" huzurunuzu ve zaıtıâ'lilerinizi bu nedenle de o 
noktada rahatsız etime gereğimi duymuyorum. 

Önce şunu belirteyim 'ki, Sayım Ulusu Hüküme
tli malî ve i'ktisadî alamda çok çetimı ve dilkenli sorun
larla Ikarşı «karşıya kalmıştır ve bu sorunlarım çeitim-
iiğine rağmen gecem 2 yılda hiç ıkimsemim imlkâr ©de
meyeceği büyük başkanlar sağlamıştır. Yalnız devra-
'lınan sorunlarım yakıcı yanlan ve çdk Ikarmaşılk nite-
liıkîeri dolayısıyla herkesim umut ettiği kesim sonuç
lar maalesef halllem alınamıamiişıtır. Bu medenle (karşı
mızda builümam 'büyük sorunlara Bütçe çerçevesinde 
çözüm getirmesi gereken şu görüşitüğümüz 1983 Büt-
İesliıni eleştirirken, sadece ve yalnız iiyi niyetimizi 
yansıtmaya gayret edeceğiz. Hiç ikimıseyi eleştirmek 

ve bunun ötesinde ibir almacımız olmadığımı eğer o 
yönde yccumıllarsanız minnettar olacağım ve kimse
nde alınmamasını özellikle istirham edeceğimi. 

Çok değerli aırîcadaşlanını; 
Değeri Maliye Bakanımızın sunuş konuşmasında 

çdk güzel bir tarzda bertikleri gibi, 1983 Malî Yılı 
'Bütçesinin başlıca 3 büyük hedefi bulunmaktadır. 
Bu 'bütçede, buyurdukları gibi enflasyonla mücade-
ıleyi devam etıtirmelk hedeflenmektedir, ihracat artı
şıma sürdküililk ikazandırmale hedeflenmelbtedir ve 
memlelkötimiizin öteden beri son derece önemli bir 
sorunu, mutlaka çözüme tovuşturulmıası gereken İs-
ıtihdam sorununu çözmeyi hedeflediklerini buyur-
muşlardıır. 

Simidi, bu hedeflere önümüzdeki bütçenin varıp 
varamayacağı noktasına biraz sonra gelmek üzere, 
şimdi biraz önce 'arz ettiğim maikro dengeler bakı-
mmtdan ve bütçenlin hazırliamıması metodolojisime 
ilişkim bir ilkii notaya geçiyorum. 

Çok döğerlü arkadaşlarımı; 
'Bütçeler gelir toplar ve harcama yaparken malkro 

dengeleri sağlamalklla yükümlüdürler. Nedir bu.malk
ro dengeler?... Çdk iyi bildiğiniz gibi kısaca arz ede
yim. Malî, iktisadî, sosyal ve siyasal dengeler tarzım
da buınlları özetlemek mümkündür. 'Bunu biraz daha 
açmak gerelkıiırse kısaca; üretim, tüketim, tasarruf, 
yatırımı dengeleridir. Tam istihdamı, adalletlii •gelir 
dağılımını, dış ticaret dengessimıi sağlamıalk bu den-
genlin stratejik noktalarında yer alan önemli konu
lardır. Ülkenin ekonomik gelişmıes!inii sağlayacak sü
reçleri 've yapıları oluşturmak ve 'buna süreklilik ve 
isıtikrar kazandırmak da gözardı edilraeımesi gere
ken önemli bir hedeftir. Ekonomik gelişmeden her-
'kes© emeğime ve Ikatkısım'a ve gayretime göre ve in
sanca yaşamanın gereklerine göre bir pay vermekte; 
yani ıkıs'aca sosyal 'adaleti gerçekleştirmekte vazgeçil
mesi müımıkün olmayan önemli bir 'hedeft!iır. Malî yıl 
boyunca, özelikle 'bütçemin önemli işlevlerinden bM, 
ekonomlinln ihtiyacı dlan lilkfidiıteyi 'her sektöre ak
şamlayacak tarzda vermek önemli bir hedeftir. Önü
müzdeki Bütçeyi değerlendirirken ve 1982 Malî Yuh 
BütçeSlinıin ortaya koyduğu sonuçları da bu nokta
da değerlendirmekte yarar ve zorunluluk vardır. Ay
rıntısına igiırmelk limkâmnıa sahip değilim, o kadarını 
söylemekle yetinfiyorum. 

Tabiî burada enflasyona götürecek yolları tuka-
malk, özellikle istikrar programımı hedefine ulaştır-
malk mecburiyetinde olan Türkiye'mizde de en baş
ta gelen bir hedeftir. Sayın Maliye Bakamımız da 
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konuşmalarımda zaten 1 itici hedef olarak bunu al
mışlarıdır. 

Bunun ötesinde ülkemin ekonomik kaynak ve po-
tanısiyeterinlin özel ve kaımusal diye başlıca ikili bir 
ekonomik yapı 'tarafından harekete geçirildiği Tür
kiye gibi 'bir ülkede, kamu ve özel Ikesim arasındaki 
optiımıall kaynak dağılımında denge sağlamak son de
rece önem taşımaktadır. 

Özet halinde sunmaya çalıştığım bu makro den
ge nedenleriyle Bütçenin hazırlığı uzun bir zamana ve 
bilimsel çalışmalara ihtiyaç göstermektedir. Ayrıntılı 
analizler, gerçekçi tespitler, çözümleyici geçerli yak
laşımlar ve değişik seçenekler ortaya koyabilmek için 
bu, vazgeçilmez koşullardan biridir. Ancak böylesi 
bir çalışma ihtiyaç duyulan bir 'Bütçeyi ortaya çıka
rabilir. 

Şimdi tümünü görüştüğümüz 1983 Malî Yılı Kon-
salide Bütçesini bu açılardan değerlendirmeye'çalış
tığımız zaman neler görülmektedir, kısaca bunu - arz 
etmeye çalışacağım. 

Önce Bütçe Tasarısının kaderini belirleyen hazır
lama yöntemlerine kısaca değinmek istiyorum. 1982 
Malî Yılı Bütçesi takvim yılı ile uyumlaşmanın geçiş 
Bütçesi olduğundan, 10 aylık idi, Bunu belirtmenin 
nedeni şudur; 1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısı, 1982 
Malî Yılı Bütçesinin bir kopyasıdır ve de üzülerek 
söylüyorum, durumu sadece tespit etmek için söylüyo
rum, üstelik kötü bir kopyasıdır. 1982 Yılı Bütçesinin 
10 aylık oluşu ve daha uygulama sonuçlarının yeteri 
ölçülerde alınmadan aynı bazların 1983 Bütçesine de 
projekte edilmesi ortaya görüşmekte olduğumuz 
Bütçeyi maalesef çıkarmıştır. Bu nedenle görüştüğü
müz Bütçenin sağlığı ve öngörmesi gereken, gerçek
leştirmesi gereken dengeleri hakkında inceleme aşa
masında çok olumlu bir kanaate varmak maalesef 
mümkün değildir. Bütçeyi inceleyenlerin gözüne ba
tan ilk nokta biraz önce arz ettiğim husustur. 

Tabiî bu büyüklükler yine Bütçenin öngördüğü 
yönde ve öyle gerçekleşmesini temenni ettiğimiz; 
ama iktisatçıların büyük bir kısmının enflasyonun 
yüzde 20 oranında gerçekleşebileceğinden kuşku duy
malarına rağmen, o oranda büyütülmüş 1982 Yılı 
Bütçesi ve huzurunuza 1983 Yılı Bütçesi çıkmıştır. 
Gayet tabiîdir ki, burada Bütçeyi hazırlayanları ka
tiyen suçlamak gibi bir düşüncem yoktur. Biraz önce 
arz ettiğim gibi, 10 aylık bir bütçenin uygulama so
nuçları da bu Bütçeyi hazırlayan değerli elemanlara 
gerekli çalışmaları yamak ve daha olumlu tespitler 
üretmek yönünde belki yeteri imkânı verememiştir. 
Biz de maalesef bir sıkışıklık içindeyiz; bildiğiniz gi

bi, Çarşamba günü ancak saat 15.00'te aldığımız 
Bütçeyi huzurunuzda tahlil etmek, olumlu önerilerde 
bulunmak, hatta eleştiriler sunmak gayreti içindeyiz. 
Bunu yeterince yapabileceğim kanısında ben şahsen 
değilim. Nitekim, bütün bu kısa zamanı son anına 
kadar kullandığım halde, konuşmamı yazılı olarak 
bile bitirebilmiş değilim. Bunları belirtmekten kas
tım, uygulamada alınması mümkün olan tedbirleri 
vurgulamak içindir çok değerli arkadaşlarım. 

Bütçeyi incelerken göze çarpan unsurlar arasın
da ikinci önemli bir nokta, öngörülen gelirlerin Büt
çenin denkliğini sağlamaya yetmeyeceği yönünde 
karşımıza çıkmaktadır. 

Üçüncü nokta, istikrar tedbirlerinin başarısı ko
nusunda güven vermeyen niteliklerin çokluğudur. 

Dördüncü nokta, ülkenin iktisadî kaynaklarının 
yeterince harekete geçirilememiş olduğu hususunu 
üzüntüyle müşahede etmektir. 

Beşinci nokta, 50 milyonluk Türkiye'mizin top
lam ihtiyaçlarını karşılayamayacak nitelikte, izninizle 
âdeta cimri bir bütçe niteliğini yansıtmış olmasıdır. 
Küçük bir bütçe; 2,6 trilyonluk boyutuna rağmen, 
büyük Türkiye'yi layık olduğu bu nitelikleriyle yan
sıtacak ve saracak büyüklükte bir bütçe olmadığı
dır. 

Altıncı nokta, yatırımların son derece yetersizli
ğidir; ki, hemen söyleyeyim, 1982 Malî Yılı Bütçe
sinde de yatırımların seviyesi düşüktü; bu düşüklüğe 
rağmen maalesef bunların gerçekleşme oram da an
cak % 50 oranında kalmıştır. 

Kısaca, 1982 Malî Yılı Bütçesinin maalesef top
lam açıklarının 150 milyara varacağı tahmin edilmek
tedir. Bu önümüzdeki Bütçe, ne yazık ki, bu açık
ları kapatma bir yana, bunun iki misline çıkabilece
ği yönünde insana endişe vermektedir. Gayet tabiî 
yanılmış olmayı candan hepimiz temenni etmekteyiz; 
ama dikkatleri çekmek için bu tehlikeli eğilimlere 
değinmekte yarar vardır. 

Biraz önce Sayın Maliye Bakanımızın da olduk
ça, bir Maliye Bajcanının yapabileceği, yansıtabilece
ği samimiyetin en üst noktasında dile getirdikleri he
deflere geçiyorum ve bu hedefler bakımından 1983 
Bütçesinin bunları gerçekleştirme niteliğinin ne ol
duğunu kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Şimdi izninizle başlangıçta andığım makro denge
ler bakımından bazı kesit örneklerle konuya girmek 
istiyorum. 

Enflasyon : 
Önce şunu arz edeyim; enflasyon, iktisatçıların 

ve hepimizin de çok iyi bildiğimiz gibi, diğer kötü 
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sonuçları yanında bir vergidir. Çünkü zaten bir vergi 
niteliği, olmasaydı ücretli ve aylıkların gelirlerine de 
o oranda yansıtılmazdı. Yalnız, yasal olmayan ve son 
derece adaletsiz bir vergidir. Sadece vatandaşlar ba
kımından değil, ülkenin iktisadî kaynaklarının yön
lendirilmesi konusunda da son derece adaletsiz bir ver
gi işlevi görmektedir. 

Bu enflasyonla mücadelede «% 100»lerden (Günü
müzdeki resmî rakamlara göre bildiğiniz gibi) % 
25-26-27'ye» dendi; samimiyetle bunu Sayın Maüy«ğ 
Bakanımız belirttiler; ama iktisatçıların resmî rakam
ların bir yansıması olan bu tespite katılmaları maa
lesef mümkün değildir. Bunu, gerçeği yansıtabilmesi 
için, samimiyetle ifade etmeme Sizmirnıiızd rica edece
ğim, |% 50 oranında çoğaltmak lazım. Yani yürür-
'lük'tekü endeksler temel olarak laikmarak 'hesaplanan 
enflasyon '% 20 deniyorsa, bu en azımdan ;% 30'dur, 
Onun açkı Güvenlik Konseyimiz gayet isabetle, yan
lış matuttamıyorsam yakın zamanda, bu toptan eşya 
fiyaltl'an endeksler.Mm gerçek'ierıi yansııbacak tarzda 
düzenlenmesi yönünde yerimde biır direktif vermiştir 
ve o konuda çalışmalara başlandığımı zannediyorum. 

Tabiî, «yasal olmayan bir vergi» dedim. Evet, 
bütün vergiler, Yüce Meclislerden çılkımış olmalarına 
rağmen, enflasyon bildliğinüz gibi siyasal iktidarlarım 
meclisleri ıhir kenara iterek başvurdulkl'an bir ver
gi türüdür; 'ama bu olgu, biraz önce' kısaca belirtme
ye çalıştığım ekonomik dengelerin tümünü altüst 
©tmekıtedlir.; 

İstikrar ıtedbideriınıi uygulamaya koyduğumuz 
24 Ocak 1980 günümden bu yana ilki yılı aşkın bir 
süre 'geçmiştir. İstikrar tedbirierimin ilki ve üç yılı 
'aşmaması gerekir. Çünlkü istikrar tedblderi kısa sü
relerde uygullanıması gereken paKtikalardır, 

Yinıe lizniınlize, affınıza ve 'hoşgörünüze sığınarak 
söylüyorum, çare bulalım diye iarz ediyorum; bu is
tikrar modelini Türkliye'mim yenli koşularıma göre 
düzeltmek imkânıını bulamadılk. Yine affınıza sığına
rak söylüyorum, ibu tedbirleri uygulayan iki Bakam-
tılfcta meydana gelen son değişmeler bize başlangıçta 
bu modelin; parantez içerisimdiâ şunu belirteyim, bu 
modelden vazgeçmek şu anda ımıürnlküm değil. Onu 
kemdi mantığı içerisinde, TürUci'ye'mim ve dünyanın ye
mi koşularıma göre düzeltmek gerekir. Maalesef bun
lar 'yapılmamıştır ve yapılmadığı için bunu vurgula
mak gereğimi duyuyorum ve affınıza sığınarak pa
rantez içinde söylüyorum. 

Türkiye'de enflasyonla mücadelb yabancı ülke
lerim enflasyonla yaptıkları mücadeleden çok fairk-
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1 todır; TOririiye'dim yapısal sorunları, uluslararası iliş-
ıkierdökii nitelikleri dolayısıyla farklıdır ve başlam-
gıçtam beri sadece enflasyonu üreten özellik ve ol
gulardan fakıi olan sadece talep üzerime gidilmekte
dir. Oysa, enflasyon kısaca toplam arz ve talep ara-
sımdalkli dengesizliktir. İki yönlü vardır. Talep enflas
yonunu kısmaya yöniöldilk ve enflasyonun getirdiği 
yükü, maalesef ne" sosyal gruplar bakımımdan, ne eko
nomik bünye bakımımdan :adil bir şekilde dağıtama
dık. Bugün enflasyona rağmöm çok aşırı kârlar pe-

I; işinde olanlar vardır; aıma işçi ve memurlar bunun 
yükünü taşımaktadır. Buradaki sosyal dengesizlik 
sadece burada kaldığı için değü, ekonomik alanda 
da enflasyonla mücadeleyi başarıya götürmede bir
çok şirketler bu yülkü taşımaya yönelmedikleri içim 
de enflasyonu daha aşağılara çekemiyoruz. 

Parantez içinde arz edeyim, enflasyonu % lCÖ'ler 
seviyesimdem daha aşağılara çekmek: nispeten kolaydır; 
ıama daha aşağı seviyelere çeikeibilmek için toplum
salı 'bütün boyutlarda hükümetin bu gayretlerimi 
desteM'emek gerekmektedir. 

'Bir örnıek vermekle yetiniyorum, çare bulunsun 
diye arz ediyorum, kimseyi eleştirmek için değil1: 
Bugün dayanıklı tüketim malları, gayet tabiî ücret ve 
maaş seviyesi düşen tüketici birçok kitlenlin satın 
allıma gücünün düşmesine rağmen, fiyatlar yükselmek
tedir. Bu, büyük ıbir çelişkidir ve biraz önce arz et
tiğini bu fedakârlığı millî düzeylerde paylaşamamış 
olmamın da büyük bir etkisi vardır. Bu örnek diye, 
zahire ambarımdan bir numune misali arz etmelide 
yötiıniyoruım,ı 

Enflasyonla müeadelöde bir de arz denilen yönü 
var; asıl üretimi, üretimi süreçlerimi çoğaltmaktır. 
Para, Ikredi ve malî politikalada sadece bunların da
yandığı kurumları da saracak tarzda bir politika oluş-
turamadık; bankerler olayı yoksa ortaya çıkmazdı, 
banka bunalımı ortaya çıkmazdı. Çünkü, taleple sa
vaştığımız zaman parasal, malî politikalarla, ilgili 
kurumlarda da yapısal değişiklikler yapmak, yapıl
ması gereken bir icraattır. Bu da yapılmadığı için, 
o yönde de büyük aksamalar olmuştur. Bunlar ya
pılmadığı ve özellikle üretim olgusuna yüklenerek, 
ma! ve hizmet üretimini çoğaJıtamadığıımız zaman, 
korkarım kıi, 'bu canaıvaria daha uzun yılar savaşır 
durumda kalırız. 

Şimdi bütçeye gedelim: Bütçeyle ilişkim olarak 
enflasyonla (mücadelenin tefle yöntemi, bütçenin sağ
lıklı gelidede 'beslenmesidir; ama geçen sene Bütçe 
Komisyonumda da çok kez 'arz ettim, (İzninize sığı-
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narak söylüyorum, Övünımıelk için değil) Türkiye'de 
gelir politikası yoktur. j 

Gelir planlamasından söz açtığım zamıan bazı 
değerli arkadaşlarım yadırgamışlardı; bu sene belki 
de alınır dliye gene söylüyorumı, bütçe hesaplanırken 
ilk önce haroamall'ar hesaplamıryor, ondam sonra bunun 
geliri ması! sağlanır?... Her yıl aynı tarlayı ekiyoruz 
âdeta. Devlet, Sayın Balkanımızın d'a veciz bir şekil1-
de belliıntıtMer!i gibi, ancak kendisime 'vergi ödeyen
lerim vergiedni almaya çalışmaktadır; onu da başara-
mamaktadır ya... Amıa asıl vergi ödemesi gere'kenılefeg1 ' 
gitmek lazım, ıhem vergi adaleti bakımlımdan, hem de 
'vergi ödeyenleri kurutmamak lazım, onları kısırlaş-
ıtanaımalk Hazım. Bumu da yapamazsak, mıaıalesıef enf
lasyonla mücadeleyi başarıya götüremeyiz. Gayet 
tabiî bir ilki yanıma değinmekle yetiniyorum!.-

Gene deftere geçeyim iznıinlizde, değerli vaktinizi 
almadan. 

İhracat artışına süreklilik kazandırmak: 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok değerli ve zarif Başhakamıımım huzurunda 

şunu söylemeden geçemeyeceğim1; Türkiye'de bugün
kü üretim biçiımliyle, bugünkü ısanayleşim© modeliyle 
ihracata süreklilik kazandırmak mümkün değildir. 
ihracatın çoğalmasında elbette Ikli Değerli Hüküme
timin büyük gayretleriınin 'ötk'isii olmuştur; 'ama çan
tayı kapan yurt dışına gitmiştir; ihracatçılarımızı 
örgütleyemeımıişizdir; tarım üreticilerimi örgütleye-
rnıemiişizdir; Duş Ticaret Teşkilatlımızı bu yeni gerek
lere göre maalesef (Üzülerek söylüyorum) örgüt-
feyemömlişizdir, içeride mal satamayan vatandaşları-
tmız, çok dinamik İş adamHarımızını bir Ikısmı, üret
tikleri mallara her nasılsa dışarıda bir mahreç lara-
maya çıkmışlardır, ıtdk başlarıma kalmışlardır, bum-
lara öncü olabilecek bir teşkilat oluşturulmamış
tır. Devlet, bu konuda yapması gerekenleri maalesef 
yapamamıştır ve bu nedenle Ihracatıımıız yükselen 

-bir trend istemiştir; ama içinde bulunduğumuz Eylül 
ayında bu trendi tehdit edecek alarmı işaretleri var
dı. Ralkamilara girmek İstemiyorum!; çünlkü Türki
ye'de bir ikere üretim süreci İhracata dönük bir tarz
da oluşmadan bu allanın sürekli olması mümlkün de
ğildir. Bu nedenlerle Hükümetimizin bu konulara 
eğilmesıindle büyük yarar olur sanıyorum. Hiç değil
se, bildiğiniz gibi, dışarıda anal ihraç etmeye yöne
lten kardeşlerimizin masıl bir diğeriyle 'kıyasıya reka
bete girdikleri, gelliderin nıasıl düştüğü ve bugün 
'kazandığımızı zannıettiğimıiz pazarların ıbu münferit 
gayretlerle İleride fcaybedilebileceği tehlikesinin de 

'Olduğunu vurgulamakla yetiniyor ve 'bu konuda da 
önıemıli tedbirler alındığı takdirde kısa vadede kon
jonktüre!, bazı durumlara bağlı olmayacak sitrük'türel 
bir başarıyı yavaş yavaş belki gerçekleştirmek müm
lkün halle gelebilir. 

istihdam sorununla geliyorum1: 

Değerli arkadaşlarımı; 
Bir memllekette en büyük adaletsizlik, hoşgö

rünüze sığınarak çok zaman dile getirmeyi çalıştı-
ğııoa gibi; sadece aylık alanlarıın, asgarî ücret sevi
yesinde bulunanların ayda 1 8ÖQ lirayla geçinen 800 
bin kişinin varlığı değildir. Bunlardan daha vahim 
olarak şudur: Çalışmak istedikleri halde bir iş bul'a-
mayan, 3,5 milyona yakım.1 vatandaşım bugün Tür
kiye'mizde bulunmasıdır. Bundan büyülk adaletsizlik 
olamaz. Çünlkü, en asgarî ücreti alan bir kardeşi
miz bile ayda '6 - 7 ıbin liraya yakın bir gelir sağ
layabilirken, diğeri 1 lira bile gelir sağlayamamak
tadır. Allah'a bin şükürler olsun, 'buma çok güven-' 
aneyefım; başka fırsatlarla da söyledim, Tüırtoiye'mi-
zimı elkonıomisi diğer ülkelere benzemeyen, dayamış-
ması 'güçlü bir ekonomidir. Ana - babaya, baba - oğ
luna, oğu - babaya, kardeş kardeşe yardım etmemiş 
ofea liıdıi, lüzerinıde hassasiyetle durduğumuz ve 12 Ey
lülün başarıyla gerçdkleştirdiği bazı sosyal ve siiya-
ısıall dengeler bu alanda maalesef hepimizi üzebile
cek bazı gdişmelere neden' olabilirdi. 

Bu, işin sosyal, siyasal yönü. Bir de ekonomik 
yanı var: 3,5 milyon insanım 'istihdama sokülamaım'a-
sı, Türkiye'min harekete geçirilmesi gereken iktisadî 
potansiyellerimin: büyük bir kısmımun atıl kalmasına 
neden olmaktadır. Türkiye bu 'alamda fon yetersiz
liği çdfcmiek'tedir. Halbuki Türkiye'nıim elinde iımlkâm-
lar vardır; Gıda Sanayii, turizm, yabancı ülkelerdeki 
işçilerimizin 25 milyar dolara yaklaşan tasarrufları, 
Türkiye'de kaç \kez (bellirtmıeye çalıştığım, halikımızın 
elindeki altınların harekete geçirilmesi ve başka im
kânlar Vardır.: Türkiye'de imkânsızlık, bu konuda 
tasavvur yetersizliğidir, akıncı ruh yetersizliğidir. 
Bunu yaptığımız 'anda Türkiye'nin imkânları var
dır, Bir 'tek Atatürk Barajını; ki Bütçede göremiyo
rum, zamamum bittiği için diğer konulara girmem 
mümkün değil, onu yaparsak Türkiye'nin ekonomik 
coğrafyası da değişebilecektir. 

Geçen gün Sayın Ulaştırma Balkanımla görüştüm, 
bana heyecan verici bilgiler lütfettiler, çok mem
nun öldüm; İstanbul - Ankara 'demiryolunun fiimaıns-
muaınıınia iırnlkân bulamıyoruz. İşçilerimize bunu yap-
tmabiliriz, isçilerin tasarrufları var. Türkiye'de elin-" 

t 
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d'e altın tutanı vatandaşlarımız bunlara katılır; ama 
bunları ikna etmek önemlidir, bunlara güven' ver-
ımek önemılidir, tasavvur edebilmek önemlidir. Tür
kiye'nin iımkân'ları vardır; bunları haa-ökete geçk-
mıeık gerekıiır. 

Konıuşmıamın sonuna gdiyorum. Sefalet kulvarının 
genişlemesine engel ölmaımız gerekir. Toplumsal ve 
siyasal yapının emniyet kemeri sayılan orta sınıfın 
silinmesine engel olmak gerekir. 

1983 Malî Yılı 'Bütçelimin Ulusumuza büyük ya
rarlar sağlamasını temenni ediyor, 24 Ocak fs'îvk-
rar Tedbirlerinin bedeflıerine varması yönünde Hükü-
metiırnıize büyük başarılar temenni ediyorum, Allah 
Hükümetimizin yardımcısı olsun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın îsımıaiM Şengün'ü rica ediyorum. 
itSMAÎL ŞENGÜN — Danışıma Meclisimin Sa

yın Başkanı, değerli üye arkadaşlarım!; 
Konuşmama başlarken Sayın Başbakana, Balkan

lar Kurulumuzun Sayın üyelerine, Bakanlıklar ve 
bağlı kuruluşlarıyla diğer (kuruluşların sayın üst dü
zey yöneticilerine saygııiar sunarım. 

Konuşmam üç kısımdan ibarettir/ 
îlik kısımda, Bütçe - Plan Komisyonumuzun çalış

maları ve ıgenıel olarak 'bütçeyle ilgili bazı izlenıim-
leriımi arz edeceğim, ikinci (kısımda, yenli Anayasa-
ımızdalk'i malî ve ekonomik hükürnlerden bütçe ile 
ilgili 'birkaçı üzeninde duracağım ve nilhayet sonun
da Türkiye ekonomisiyle lilgilii bazı görüşlerimi dile 
getireceğim1. 

Değeri arkadaşlarımı; 
Bütçe - Plan Komisyonumuz, şiımdi görüşmekte 

olduğumuz 1983 IBütçesin'in daha verimli bir düzene 
fcavuşfeuralmasını sağlamak için,. geçein Bütçe görüş
meleri sırasında bir prensip kararı almış ve Yüce 
Meclise de arz etmişti. Bu ikarara göre değerli ra-
pontor adcadaşlanmrz ilgii kuruluşlarda 1982 Dev
let Bütçesinin uygulanmasını da izleyeceklerdi. Bir
çok bakanlığın merkez ve taşra 'birimleri arasında 
görev ikilemleri, işlev' parçalanmaları, gereksiz, bir-
biriyle uyumsuz faaliyet biçimleri saptadığını belir-
ıten 'Bütçe - Plan Korniş yonumuz; ıkaımu yönetiminin 
maiyetini çok yükselten bu uygulamaları yakından 
izlemek suretiyle çok yararlı 'bir yolu açmış olabi
lecekti Bu yöntemin başlatıldığına dair 'bir bilgiye 
henüz sahip değiliz. Bütçe harcamalarında, yerinde-
ik, verimlilik ve tutumluluk ilkelerini gözleyecek 
olan bu yönteme bu yıl geçilebilmesi iimlkânliarı üze
rinde durulmasını içten dileniz. 

Komisyonumuzun teknik ve teorik bilgilerle mü
cehhez değerli üyelerinin ilgili ıkuruluşlarla diyalog
larım Bütçe Yılı boyunca sürdürebilmelerinin ya
rarları sayısızdır. Böyle bir yöntemi başlatabilmek, 
Danışma Meclisi için bir onur sayılacak ve ileride-
Ikıi ırhecli'Sİerimiize d'e bir örnek olacalktır. 

Değerli aıikadaışlarıım; 
1983 Bütçesıind 19 birleşim ve 41 oturumda 25 gü

ne sığdıran, çok yorucu çalışmalar yaptığını ve Büt
çe Kanun Tasarısını büyük 'bir (titizlik ve dikkatle in
celediğini raporunda 'belirten Yüce Komisyon, Büt
çe Tasarısında bu arada bazı ekleme ve kes'intiler 
•de yapmıştır. Bu ikesimtiıler içinde özellikle itkisi dik-
ıkat çelbicıidir: Enerji 've Tabiî Kaynalklar Bakanlığı 
Bütçesinde, madenciliğin geliştiırilmesi ve işletilme-
si kesimiyle, enerji kaynaklarının işletilmesi kesimin
de yapian toplam 1 milyarlık [kesinti, bunlardan bi
risidir. 
• 1983 'Bütçesinin Maliye Bakanımızca ifade edilen 
öaelMerinden başlıcası, enerji sektörü yatırımları
nın en büyük payı alması iken, Komisyonda bu sek
törde 1 mMyarlık ıkesinıti bir çelişki olmamakta mi
ldir? 

Millî Eğitim Bütçesinde de, okul öncesi ve temel 
eğitim bölümüyle, erkek teknik eğiıfcim bölümlerinde 
yapian lyarımşar milyarlık kesintileri anlamak ol
dukça güçtür. 

Komisyonumuz raporunda, Sayın Komisyon üye-
lerinlin çoğunun üzerinde durduğu bir konunun, ka
mu sektörünün konut ihtiyacı için ayrılan ödenekler-
detai eşitsizlik olduğunu belirtmiş; ancak Komisyo
nun bu hususta gerekli düzeltici, dengeleyici girişim
de bulunmadığım da verdikleri rapordan anlaşılmak
tadır. 

Yüce Komisyon 1982 Bütçe uygulaımıasıında na
kit sıkıntısı gözleminde de bulunmuş ve 1983' te de 
aynı silkintinin büyük ölçüde çekileceğini tespit et
miştir. Nitekim, 1982 Bütçesinde ödenek mevcudi
yetine rağmen, ömeğin Sanayi Bakanlığına organize 
sanayi bölgeleri içlin öderumesi gereken 14 küsur mili'-' 
yarın, 'Sadece 4 ıküsur milyarı verilebilmiş ve sebep 
olarak da nakit silkintisi gösterilmiştir. 

'Nakit silkintisinin öztürlkçesi gelir eksikliği midir, 
ya da Hazine gelirlerinin zaman içinde dalgalanma
sı mıdır? Eğer nakit sıkıntısı, gelir yetersizliği değil 
de, yıl içinde geür dalgalanması ise, Merkez Banka
sının Hazineye kısa vadede avansının bu amaçla kul
lanılması gerekir. 

Hazinenin nakit idaresi bugün tüm finansman ku
rumlarının önemle üzerinde durdukları ve devamlı 
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geliştirdikleri bir tekniktir, inanıyoruz ki, Maliyemiz
de bu işi hakkıyla yapacak elemanlarımız elhak mev
cuttur. 

Diğer yandan, bütçeye ödenek konacak; fakat na
kit sıkıntısı ileri sürülecekse, bundan böyle bu tak
dirde ödenek konması anlamını da büyük ölçüde* yi
tirmiş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok yoğun çalışmaları, ciddî ve samimî çabaları 

nedeniyle Bütçe Plan Komisyonumuzun Sayın Baş
kanına, Başkanlık Divanının üyelerine ve Komisyon
daki değerli üye arkadaşlarıma burada derin takdir 
ve teşekkürlerimi arz etmeyi borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, kanun koymak, değiştirmek ve kal

dırmakla Türkiye Büyük Millet Meclisi görevli ve 
yetkilidir; ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak dışında bir 
başka yetki alanı, Devletin bütçesini görüşmek ve 
ka'bul etmektir. Yasama çalışmalarıyla bütçe görüş
meleri birbirinden ayrı iki yetki alanı olmaktadır. 
Yeni Anayasamızın 161 inci maddesinin son fıkrası 
şöyledir : «Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hüküm
ler dışında hiç bir hüküm konulamaz.»; Bunun açık 
anlamı; bütçenin uygulanması ile ilgili ve uygulama
yı açıklayıcı hükümler Bütçe Kanununda yer alır de
mektir. Aksine, kanun konusu olaibılecek hususlar, 
hükümler Bütçe- Kanununda yer almaz demektir. He
le Bütçe Kanunuyla mevcut diğer kanunların hüküm
lerini açıkça ve dolaylı olarak değiştirmek, ya da 
kaldırmak suretiyle malî kaynak sağlanmasına da 
katiyen cevaz yoktur demektir. 

1961 Anayasamızda da aynen mevcut bu fıkra, 
maalesef geçmiş yıllarda siyasal ve ekonomik sorun
ların ağırlığı nedeniyle defalarca zorlanmış; hükü
metlere malî kaynak sağlayan bir hüküm şeklinde 
kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Ancak söz konusu 
uygulamalar, her defasında Anayasa Mahkemesinden 
dönmüştür. Bununla beraber, atı alan Üsküdar'ı geç
miş, bile bile lades oynanmıştır. Dileğimiz, bundan 
böyle hükümetlerin bu hilei şeriyeye iltifat etmeme
leridir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değinmek istediğimiz diğer bir husus, Anayasa

mızın «Planlama»! başlıklı 166 ncı maddesiyle ilgili
dir. Bu maddenin ikinci paragrafında, planlarda han
gi alanlarda tedbirler öngörüleceği' belirtilmektedir. 
Ekonomik hedefler olarak üretimin devamlı artırıl
ması, fiyatlarda makûl bir istikrar, dış ödemelerde 

uygun bir denge ve istihdamın geliştirilmesi gösteril
mektedir. Bu hedeflerin birinin diğerine veya birka
çının diğerlerine önceliği olmayacaktır, hepsinin 'bir 
uyum, ahenk içinde gerçekleştirilmesine çalışılacak
tır. Aksi halde, örneğin üretimi artırmak isterken, 
fiyatlarda istikrardan uzaklaşmak, dış ödemelerde 
büyük açıklarla karşılaşılmak kaçınılmaz olur. Bu
nun tersi de söz konusu olabilir. Dış ödemelerde mut
lak bir denge sağlanmak uğruna, üretimde durgun
luğa, istihdamda daralmaya yol açılabilir, ya da dış 
ödemelerde büyük açıklar vermek suretiyle, üretim
de, millî gelirde yüksek oranda bir gelişme sağlana
bilir ki, böyle bir sonuç gerçekte aldatıcıdır ve bede
li uzun yıllarda ödenecek zararlar yaratabilir. Yakın 
ekonomi tarihimiz bunların örnekleriyle doludur. 

Sonuç olarak : 
Dört ekonomik hedeften hiç birinin diğerine ön

celiği olmamalıdır: ancak kısa veya orta süreli kriz
lerden çıkışlarda 'bir veya birkaç hedefe belki bir sü
re ağırlık tanınmasının da gerekebileceğini burada 
belirtmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meclisimizde çok tartışılmış olan Merkez Banka

sı konusuna da kısaca temas edeceğim. 
Demokratik parlamenter rejimlerde merkez ban

kaları özel bir sorumluluk altındadırlar. Banka, Hü
kümet tarafından tespit edilen para kredi ilkelerini 
kalkınma planları ve yıllık programlara uygun şekil
de yürütmekle görevlidir; ancak bankanın çok önem
li bir görevi de, paranın istikrarını, değerini koru
maktır. 

Türkiye'de, geçmişte hükümetler Devlet gelirleri
ni artırmak için vergiler koymak, vergi kaçırılmasını 
önlemek veya Devletçe üretilip satılan mal ve hiz
met fiyatlarını ayarlamak yerine, kolay yol olan 'Mer
kez Bankası kaynaklarını kullanmayı yeğlemişlerdir. 

Merkez Bankası milletin Bankasıdır. Hazinenin 
her sıkıştığında el atacağı bir namütenai kasa değil
dir. 

Avrupa'daki demokratik parlamenter rejimlerin 
çoğunda merkez bankaları hükümetlerin tazyiklerine 
karşı direnebilecekleri bir statü içindedirler. Bizde 
ise Merkez Bankası, şimdi Hükümet sıralarında yer 
alan ve biraz önce bu kürsüden size hitap eden De
ğerli Bakanımızın yıllar önce çok değerli bir rapo
runda belirttiği gibi, Maliye Bakanlığımızın bir rö
morku olmaktan henüz ileri gidebilmiş değildir. 

Merkez Bankasının 870 milyarlık kredisinin 5C0 
milyarı kamu kesiminde kullanılır. Bilançoda 900 
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milyara yaklaşan bir bölümde ise, kamu kesimiyle il
gili büyük meblağlar yatmaktadır. 

Merkez Bankası kaynaklarının bugünkü durumu 
göz önüne alındığında; Merkez Bankasından para ar
zını gerektiğinde piyasayı etkiler ölçüde çoğaltmak 
veya aksine azaltmak, böylece paranın istikrarını ko
rumasını beklemek mümkün değildir arkadaşlar. 

Türkiye'de bütün iktidarlar vatansever olarak" ve 
milletin refahına katkıda bulunmak üzere işbaş:na 
gelmişlerdir; ancak iyi niyet, bizi 1977 - 1980 ekono
mik buhranına da sürüklemiş ve bu girdabın içinde 
uzun yıllar ıstırap çektirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde başarılı bir ekonomik istikrar progra

mı uygulanmaktadır. 12 Eylül 1980'in yarattığı hu
zur ve güven ortamında isabetli bir politikayla kü
çümsenmeyecek noktalara varılmıştır. Enflasyon ora
nı büyük ölçüde düşürülmüş, gayri safi millî hâsıla 
gelişme hızı 1980'de negatif % 1,1'den 1982'de, 15 
Temmuz itibariyle yapılan son tahminlere göre % 
4,4'e yükselmiştir. 

Bu sonucun alınmasında, ihracat teşvikleri, dar 
para politikası ve kur politikamız etkili olmuştur. 
Dar para politikasıyla iç talep kısılmış, arz fazlası 
ise günlük kur ayarlamaları sayesinde ve ihracat teş
vik tedbirleriyle dış piyasalara kaydırılabilmiştir. 
Türk müteşebbisi ihracatın önemini anlamış, vatan
daş acı bazı tecrübeler de geçirerek, paranın ve ta-
sarufun ne getirebileceğini kavramış bulunmaktadır. 
Bundan böyle, ülkemizde enflasyon oranının altında 
vadeli mevduat faizi uygulanmasına artık gidileme
yecektir. 

Bu nispî gelişmelerin yanı sıra, ne yazık ki, para 
ve sermaye piyasalarında güven sarsıcı olaylar da 
meydana gelmiştir. Özellikle başta Ankara olmak 
üzere, büyük şehirlerimizde patlayan banker olayla
rının yaralan henüz sarılamamıştır. 

Bankaların yeni bir düzenlemeye olan ihtiyaçları 
kesindir. Bankacılık bir sistem olduğuna göre, bu 
sistem içinde ayakta kalmaya çalışmak her bankanın 
hakkıdır. Bununla beraber, rekabetin bazı bankalar 
tarafından kötüye kullanılması sonucu, diğerlerinin 
yaşamaları da tehlikeye girmektedir. Böyle bir anar
şi, bankacılık sisteminin bozulmasına, tüm ekonomik 
faaliyetlerin buhrana sürüklenmesine yol açabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde aile yapısı, giderek artan işsizliğin eko

nomik ve sosyal sonuçlarını bir. ölçüde hafifletebil
mektedir. Ancak istihdam sorunu, biraz önce değerli 
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arkadaşımın belirttiği gibi, bütün ağırlığı ile olarak 
ortadadır. 

Türkiye, artan siyasî ve ekonomik dış itibarı ve 
büyük potansiyeli ile- 1983'e yaklaşırken, orta vade
li, etkin bir ekonomik politikanın unsurlarını da or
taya koymak durumundadır. 

Son birkaç yıldır ülkemizde piyasa mekanizması
nın işletilmesine çalışılmaktadır. Bu mekanizma an
cak zamanla yerleşir ve gelişebilir. Bugün bu meka
nizma başlangıç dönemindedir, ekonomik yapımızın 
gereği pek çok unsurları henüz mevcut değildir. De
ğişik bir ekonomi politikası uygulamaya başladığı
mızda hemen buna bir sıfat buluruz; örneğin «Frid-
man Modeli, IMF Modeli» deyiveririz. Ülkemiz için 
geçerli model bunlar değildir arkadaşlarım. Gerçek
çi, akılcı, tutarlı bir yaklaşım içinde, gelişmesine ça
lışılacak bir ekonomik mekanizmadır gerekli olan. 
Türkiye, uluslararası ekonomik konjonktürün bu
günkü elverişsiz ortamı içinde politik endişeleri en 
az düzeyde tutan bir yönetimin yaklaşımıyla ekono
misini geliştirmeye ve vatandaşlarını belli bir refaha 
kavuşturmaya çalışmaktadır. 

Millî gelirin 1982'de % 4,4 oranında artışı, onur 
duyulacak bir göstergedir ve Avrupa ülkeleri arasın
da belki de en hızlı gelişmedir; ancak diğer taraftan, 
fert başına düşen millî gelir yönünden dünyanın ilk 
50 ülkesi arasına bile henüz giremediğimiz de bir 
gerçektir. Özellikle içinde bulunduğumuz bölgede, 
bekamız bakımından, hem alabildiğine yapıcı bir 
eleştiriyi devam ettirmek, hem imkânlarımızı göz 
önünde tutarak ve herhangi bir komplekse kapılma
dan, akılcılıkla, bilgiyle ve de cesaretle tespit ettiği
miz hedeflere milletçe ulaşmak zorundayız. Bu zor 
görevde Hükümetimize başarılar dilerim. 

Yeni Bütçemizin, yeni Anayasamız gibi, Devlete, 
Millete hayırlı olmasını içten dilerken, Yüce Mecli
se derin saygılarımı tazelerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Selçuk Kantarcıoğlu'nu rica ediyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, Hükümetimizin Değerli Başbakanı ve 
Sayın Bakanları; hepinizi saygılarımla selamlayarak, 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki gö
rüşlerimi Yüce Heyetinize sunmaya çalışacağım. 

1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Danışma 
Meclisimizde görüşülürken, ilk eleştiri olarak Tasa
rıda bütünlüğün olmadığını belirtmiş ve bazı temen
nilerde bulunmuştum. Aynı temennimi bu yıl da ilgi
lilerin dikkatine sunuyorum. Bu Yüce Meclisin ve 
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Millî Güvenlik Konseyinin hazırladığı ve Türk Mil
letinin % 91 inin kabul oylarıyla yürürlükte olan ye
ni Anayasamıza aykırı bir duruma imkân verilmeme
si için, Danışma Meclisi İçtüzüğümüzün 37 ne i mad
desinde açıkça ifade edildiği gibi; «Komisyonlar, 
kendilerine havale edilen tasarı veya tekliflerin ilk 
önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olma
dığını incelemekle yükümlülüdürler.»< Hükmüne he
pimizin saygılı olması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu demektir ki; bundan böyle Anayasa Mahke

mesi tarafından iptal edile"n hükümler bütçe kanun
larında yer almamalıdır. Her şeyden önce, kendi yap
tığımız Anayasaya kendimiz saygılı olmalıyız. 

Geçen yıl Bütçe kanunu Tasarısı Sayın Maliye 
Bakanı tarafından basına açıklanırken, gerekçede 490 
milyar personel giderlerine ayrıldığını ifade etmiş; 
Danışma Meclisinde birinci konuşmasında ayrı, ikin
ci konuşmasında 444,5 milyar olduğunu belirtmişler
dir. Halbuki bütün bu kuruluşların 'bütçelerinden 
(100) personel giderleri harcama kalemleri toplanın
ca, bu rakamın 483,909 milyar olduğu görülmektedir. 
Nitekim Bütçe - Plan komisyonumuzun 10 Kasım 
1982 gün ve 1/499 esas, 101 numaralı kararının gi
der bütçesine ait bölümünde, onuncu sayfada 1982 -
1983 karşılaştırılmasında, 30 Eylül 1982 tarihi itiba
riyle 494,4 milyar liranın harcandığı açıkça görülmek-
ıtedir. 

Bu bakımdan, Komisyon Raporundaki rakamlarla 
bazı konulara kısaca temas etmek istiyorum. 

Raporun 4 üncü maddesinin «(e) Fiyat hareket
leri» bölümünde geçinme endekslerine ait bir karşı
laştırmaya yer verilmiştir. 1963 yılında 100 olarak 
alınan toptan eşya fiyatları genel endeksi, Ankara'da 
yaklaşık olarak, 1979'da 1.174, 1980'de 2.365, 1981'de 
3.168, 1982'de de (Dokuz aylık) 4.290'a yükselmiştir. 

1979'da dar gelirlilerin aylıklarında uygulanan kat
sayı 16 iken, 1982'de 30 olmuştur. Toptan eşya fiyat-
ları endeksindeki artış 3,7 kat olduğu halde, aylıklar
daki artış 1,9 kat olmuştur. Bu durum, iki ekmek 
yiyen ailenin bir ekmek yemesini, masraflarını yarıya 
indirmesini açıkça göstermektedir. 

Konuya biraz daha açıklık getirmek için, geçinme 
endekslerine göre, evli, iki çocuklu bir ailenin sadece 
yaşayabilmesi için yıllara göre hesaplanan aylık mas
raflarını Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Bu ailenin 1977 yılında 7.143,5 Türk Lirası; 1978 
yılında 14.299 Türk Lirası; yani iki kat, 1982 yılın
da 43.091 Türk Lirası; yani altı kat aylık alması ge
rekmektedir. 

Devlet masrafları yalnız memleketimizde değil, 
dünyanın hemen her yerinde yıldan yıla artmaktadır; 
ha'tta iktisat ve maliye ilmiyle uğraşanlar bu artış için, 
«Masrafların Arltış Kanunu» tabirini kullanmakta
dırlar. Çünkü, devletin görev ve yetki ailanı hakkın
daki görüşler eski devirlere oramla çok fazla artmıştır. 
Nüfus yıldan yıla artmaktadır. Teknik ve bilim ala
nındaki buluşlar yeni iş alanları açılmasına ve ortaya 
yeni ihtiyaçlar çıkmasına yol açmaktadır. Sosyal ve 
kültürel alandaki gelişmeler, vatandaşların eğitim, sağ
lık, ulaştırma, mesken ve daha iyi bir hayat seviyesine 
kavuşmak bakımından devletten dalha geniş hizmeitler 
beklemelerine sebep olmaktadır. Sanayi merkezlerinin 
kurulması ve bu merkezlere köy ve kasabalardan nü
fus akımı, Devlete yeni yeni masraflar yüklemektedir. 

Milletlerarası siyasî, iktisadî, malî, sosyal ve kül
türel bazı teşekküllere katılmış olmamız da, ayrıca 
Devleti birtakım masraf taahhütleri altına sokmakta 
dır. 

Devlet masraflarının bir kısmı da hizmetin yürü
tülmesinde emeği geçen personele ödenen ücreit gi
derleridir. Yıllar üzerine Devlet Bütçesinden personel 
giderlerine ayrılan ödeneklerin durumu bütçe gerek
çelerine göre şöyledir: 

1975 yılında 29,7 milyar, pay yüzdesi bütçeye na
zaran % 27; 1976'da 46,1 milyar, pay yüzdesi % 30; 
1977'de 48,8 milyar, pay yüzdesi % 22; 1978 yılında 
52,8 milyar, pay yüzdesi % 20; 1979'da 117,1 milyar, 
pay yüzdesi % 29; 1980'de 233 milyar, pay yüzdesi 
% 30; 1981'de 403,1 milyar, pay yüzdesi % 26; 1982'de 
444,7 milyar, pay yüzdesi % 25,6; 1983 Bütçesinde, 
görüşmekte olduğumuz Bütçede, 695 milyar, pay yüz
desi % 26,7. 

Personel giderlerindeki artış oranları ise, 1978 'de 
% 8,1; 1979'da % 121,7; 1980'de % 99; 1981'de 
% 73; 1982'de % 10,3'tür. Her şeyden önce, «Büt
çeden personel için ayrılan ödenek miktarının dayanağı 
ne olmalıdır?» sorusuna cevap vermek gerekir. 

Yıl 1960... 27 Mayıs ihtilali yapılmış; Millî Bir
lik Komitesi İktisat Komisyonu Devlet Personel Re
jimi üzerinde çalışmalar yapıyor; Sayın Maliye Ba
kanımız da bu çalışmaların içlinde. 160 sayılı Devlet 
Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanuna 
emeği geçenlerden birisi de Sayın Bakanımız Kafaoğlu; 
kendisine Devlet memurlarının şükran borcu vardır. 

Aynı yıla ait bütçe zabıtları... Sayın Mehmet Şük
ran Özkaya sorarlar; «Diğer masraflar ne olacaktır?..» 
Adnan Başer Kafaoğlu; «Personel masrafları umumi
yetle bütün masrafların 1/3'ünü teşkil etmekte olduğu-
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na göre, diğer masraflar da 1 milyon civarında ola
caktır demektir.» 

Şimdi, burada kendileri diyorlar ki; «Bu görüşün 
ışığı altında 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısın
daki personel ödeneklerini birlikte yeniden hesapla
yalım. Bütçemiz, 2,586 trilyon olduğuna göre, bunun 
1/3'ü olan 862 milyar liranın personel giderlerine ay
rılması gerekmektedir; eğer kamu görevlilerinin kar
nını doyurmak istiyorsak veya acından öldürmek is
temiyorsak.» Halbuki Bütçeye konan ödenek 694 
milyardır; yani 862 — 694 = 168 milyar lira perso
nel gideri noksandır. 

Bir yıldan beri kamu personeli ücret sistemi ge
liştirilememiştir; yanödeme aksaklığı, ek gösterge den
gesizliği yetmiyormuş gibi, bir de keyfî olarak özel 
hizmet tazminatıyla, memur - amir, şu meslek - bu 
meslek arasında ücret anarşisi yaratılmıştır. 

Bütçe gerekçesinde belirtilen 1 milyon 481 bin 
memura «Yakacak yardımı» adı altında ödenecek 
olan; her bir memura yılda 60 bin liradan 88,9 mil
yar lira ile, katsayıyı yükseltmek daha yerinde ola
caktır; sıcak bölgelerdeki memurun bu parayı, yani 
yakacak yardımını keyfî için, dokuz ay kış olan yer-
dekilerin de odun, tezek için harcadıklarını gözden 
uzak tutmamak gerekir. 

Milleti verem ettikten sonra verem hastanesi aç
ma yerine, verem etmeden önce sağlıklı yaşamasını 
sağlamak yoluna başvurulmalıdır. 

Halkımız gerçeği, türküsüyle, sohbetiyle gayet gü
zel ve yerinde görmektedir. Silifke'li «Aslı yok yay
lasında 1 500 koyunum var benim» diyor ve hemen 
ilave ediyor «Herkes kesesinden yesin, büyük dave
tim var benim» diyor. Maliye Bakanlığı da böyle. 
Hiçbir Devlet memurunun kadrosu maaşına denk 
olmadığı halde, 2590 sayılı Torba Kanunla sınıflara 
ek gösterge dağıtmış, hem sınıflar arasında, hem sı
nıf içinde unvanları sayarak personeli birbirine düşür
müş, % 75 memur ek göstergeden yararlanamamış; 
Danışma Mecliisnde bu yolda bir çalışmayı görünce 
Hükümet bir teklifle gelmiştir; Bütçe-Plan Komis
yonunda eleştirileri görünce geri çekmek zorunda kal
mıştır ve böylelikle de zaman kazanmıştır. Bütçe-Plan 
Komisyonuna Danışma Meclisi üyelerinin yeni teklif
leri üzerine, Maliye Bakanlığı aynı Tasarıyı yeniden 
getirmiştir. 

Arkadaşlar, Devlette devamlılık esastır; Bakanlar 
Kurulundan geçmiş Tasarının çekilmesi, yapılan ve 
sona ermekte olan çalışmaların hükümsüz sayılması, 
aynı Bakanlar Kurulundan tekrar geçerek Danışma 

Meclisine aynen getirilmesi, perişan edilmiş memur
lar tarafından ciddiyetle takip edilmektedir. Taham-
müleri, ciddiyetinden endişe etmedikleri ve sevdikleri 
Değerli, Saygıdeğer Başbakanımız ve dört gün önce 
oylarıyla kabul ettikleri ve tescil ettikleri Millî Gü
venlik Konseyinin Değerli Başkanı ve üyelerinin 
işbaşında olmasıdır. Bu konuda her birimize gelen 
yüzlerce mektupta bu cümleler Vardır. 

Devlet, «param yok» diye keyfî olarak, hem sı
nıflar arasında, hem aynı sınıf içindeki meslekler 
arasında ayırım yapamaz; bu bir maddî imtiyazdır. 
Bürokrasinin hatasını kişilere, mesleklere, sınıflara ve 
zümrelere imtiyaz tanımadan Yüce Meclisin yeni bir 
düzenleme yapacağı muhakkaktır. 

«Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine 
karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin, en önemli 
kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle ça
lışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir mil
letin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.» diyor 
Büyük Atatürk. (Alkışlar) Bu konuda Hükümetin ye
ni tasarısı emeklilerin yüzünü güldürecektir. 

Son yıllarda zam ve tazminatların açık bir sistem 
içinde yer almaması, ücretin aleniliği ilkesini zedele
miş, gerek çeşitli kamu kuruluşları, gerekse özel ke
sim ile kamu kesimi arasında politik baskılar sebe
biyle ücret denkliği ilkesi tamamen bozulmuştur. 
«Yanödeme» diye adlandırılan bu zam ve tazminat
lar, kamu yönetiminde iyi bir ücret politikasının yü
rütülmesini engellemiştir. Emeklilik rejiminin işleyi
şini bozmuş, yanödemeler yüzünden emekli olunca 
ele geçen para daha az olduğu için, memurlar 65 ya
şına kadar emekli olmama çarelerine başvurmuşlar 
ve İdare bu yüzden dinamizmini kaybetmiştir. 

Zam ve tazminatların dengesizliği, aşırılığı, yaygın 
hale getirilmesi yönetici kadroları için açık rekabeti 
ortadan kaldırmış ve yetenekli kadronun işbaşına gel
mesini engellemiştir. Zam ve tazminatlar, bir yandan 
memurlar arasında adil olmayan bir gerçek ücret 
dağılımına yol açmış, öte yandan çalışma disiplinini 
bozmuştur. Bu ödemeler, bazı memur gruplarının re
fahını sistemden koparmış, gün geçtikçe ücret reji
mine münferit çözüm yolları getirilmesi eğilimi art
mış ve bu durum Personel Rejiminin normal geliş
mesine kuvvetli bir engel teşkil etmiştir. Çok iyi ni
yetlerle ele alınan erken emekllik tedbirleri de po
litik amaca yönelmiştir. 

Bu husus, ilgililerce bilindiği ve bu tip ödemeler 
Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği halde, 
1 Mart 1982 tarihinden itibaren getirilen özel Hiz-
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met Tazminatıyla da, Millî Güvenlik Konseyinin 
memleketimizin huzura kavuşması için yaptığı anar
şi ve terör mücadelesi her geçen gün başarıya ula
şırken, memurlar ve emekliler arasındaki ücret anar
şisi kudret ve kuvvetini her geçen gün açık bir şe
kilde daha da artırmaktadır. 

Getirilen dengesiz ekgösterge dağıtımı, haklı ile 
haksızı aynı noktada birleştirmiştir. Bunların en kısa 
zamanda bir çözüme bağlanması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Raporun 5 inci maddesinde yer alan istihdam 

hakkındaki bilgilerin Kalkınma Planına uymadığı, 
Tasarının 39 uncu maddesindeki fazla çalışma ücre
tinin belli bir zümreyi koruduğu ve Plan hedefle
rinin gerçekleştirilmesini engellediği görülmektedir. 
Geçen yıl Bütçe görüşmelerinde açıklandığı gibi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci madde
sine ters düşen görüşlerin, bir yıllık gibi geçici ka
nunlarla devamlılığını sağlama gibi palyatif tedbir-. 
lere, 1982 yılında yeniden düzenleme yetkisi olan bir 
Hükümetin başvurmaması gerektiğini, bir kere daha 
zabıtlara geçmesi bakımından açıklamayı lüzumlu 
görmekteyim. 

Bütçe kanunları ile bir yıl gibi geçici bir süre için 
yapılan düzenlemeler yeni 1982 Anayasasına da aykı
rıdır. Yıllarca yapılan bu kanunsuzluklara artık bir 
son verilmesi, bu kanunsuzluklara devam edilecekse, 
hiçbir kimsenin daha önceki uygulamaları tenkit et
meye hakkı olmadığının bilinmesi gerekmektedir . 
Kanunla düzenlenmiş bir duruma, getirilen düzenle
me ile haksız iktisap gibi kılıf arayan Maliye Bakan
lığının, Başbakanlık Merkez Birimlerine de kendine 
ait 39/4 fıkrada yer vermesi, bütün memurlarca eleş
tiri konusu olmaktadır. 

Devlet Planlama ve Maliye Bakanlığınca tenkitle
re uygun olarak hazırlanmış Bütçeden kesinti yapa

rak memur aylıklarının katsayısını 34'den 3 5'e çıka
ran Bütçe-Plan Komisyonunun, Bütçe açığını gidere
ceği yerde, Devlet Personel Rejimini düzenlemeye ça
lıştığı görülmüştür. Katsayı, paranın satmalına gücü 
ve geçinme endekslerine ve gelire göre yetkili daire
lerce ele alınır. Meclisimiz adına her türlü değişik
liğe yetkili olan Bütçe-Plan Komisyonumuzun, «kay
nak var» diye katsayıyı artırma yerine, daha gerçek
çi olmak için, personelle ilgili gündemine gejmiş ko
nuları, oyalamadan, geciktirmeden ele alması en 
samimi temennimdir. Yol, bu değildir. Türk memu
runun hakkı 35 değil, belki 45, belki 50'dir. Duru
mun, kalıcı, karın doyurucu şekilde Devlet tarafın
dan ele alınması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçe Rapo

runda yer alan darboğazlar ve öneriler bölümünün 
B/F fıkrasında 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa bir 
madde olarak eklenmesi istenilen Devlet Personel 
Rejimini düzenleyen, raydan çıkaran hususun, Tasa
rının 28 inci maddesinde yer aldığı için,, gerek Ra
portör ve gerekse Bütçe-Plan Komisyonunun dikka
tinden kaçmış olduğunu belirtirken, bir cümle ile de 
iç ve dış borçlara temas etmek istiyorum. 

İç ve dış borçlarla ilgili rakamları verirken, 1980-
198L ve 1982 yıllarının durumuna dikkati çekerek, 
1983 yılının açığını gizlemeye gerek olmadığını bil
dirir, kamu personeli ücret sisteminin en kısa zaman
da sonuçlandırılması temennisiyle, 1983 yılı Bütçesi
nin memleketimizi daha mutlu günlere kavuşturma
sını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
' Açılma saati : 17.05 
BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 13 üncü Birleşimimizin 
üçüncü oturumunu aç;yorum. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerimizde 11 
sayın arkadaşımızın daha konuşması olacaktır. Bu ar
kadaşlarımıza konuşma imkânı sağlayabilmemiz için 
yemek arasının saat 20.00 - 21.00 arasında verilmesi 
hususunu oylarınıza sunmak istiyorum. Yemek arasının 
saat 20.00 - 21.00 arasında olması hususunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Ahmet Senvar Doğu'da. Buyuru
nuz Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Hükümetinin değerli üyeleri, değerli ar
kadaşlarım; 

Ben 'konuşmama başlamadan önce Hükümetimizle 
biraz dertleşmek ihtiyacını duydum. 

Danışma Meclisimizin, Birinci Toplantı Yılı ile 
5 Ekim - \p Kasım 1982 tarihleri arasındaki çalışma
ları sırasında Hükümetimizden 349 adet tasarı Mec
lisimize intikal etmiştir. 

Bunlardan 119'u kabul edilmiş, 6 tanesi gündemi
mizde, 159 tanesi komisyonlarımızın gündemindedir. 
23 ıtanesi dse ya Hükümetimizce geri alınmış veya Hü
kümetimize iade olunmuştur. 

23 tasarının pek çoğu komisyonlarımızın gündem
lerine alınmış ve aylarca üzerlerinde görüşmeler yapıl
mış, çok zaman harcanmıştır. Geri alınan bu tasarılar 
üzerindeki emek, göznuru ve israf ettiğimiz zamana 
üyelerimizin ve Hükümetimizin özellikle dikkatlerini 
çökmek isterim. 

Hükümetimizin kendi içerisindeki bazı rahatsızlıkla
rına da değinmeyi faydalı bulmaktayım değerli ar
kadaşlarım. 

Saym Özal'ın Kabineden ayrılmasına kadar uza
nan bir ve ikinci banker olayları hepimizin hafızala
rında tüm canlılığını muhafaza etmektedir. 

Bazı bakanlarımızın basınla olan ilişkileri ise Hü
kümetimizin bütünüyle bağdaşan nitelikte maalesef de
ğildir. 

Mesela bir bakan bağlı olduğu devlet bakanlığını 
«Ekonomik başarının orkestra şefi» olarak vasıflan
dırırken, bir diğer bakan, değişmeyen bir Hükümete 
intikalinde «Ekonomik bir enkaz devraldığını» rahat

lıkla söyleyebilmekte; bununla da kalmayıp, banker
lerle ilgili bir bakanın açıklamalarına âdeta nazire 
yaparcasına «Bazı küçük bankalar da iflas nedeniyle 
tasfiye edilöbillir» şeklinde basına beyanatlar vermek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bankalarla ilgili haberlerde çok dikkatli olmak 

lazımdır. Yerü gelmişken ünlü Fransız Düşünürü Saint-
Simon'un bir kısa özdeyişini sizlere sunmak isterim. 
Demiş ki Saint-Simon «Fransız Kabinesi okyonusaşırı 
bir yere giderken gemi batsa ve Kabine üyelerinin 
hepsi boğulmuş olsa Fransa pek bir şey kaybetmez; 
eşdeğerde kabine kurmak mümkündür; ama Fransa'nın 
üç büyük bankasından bir tanesi iflas tehdidi altın
daysa işte bu büyük olaydır» Bunu hatırlatmakta 
sonsuz faydalar mülahaza etmekteyim. 

Çok değerli Başbakanımızın zaman zaman dünya 
basınına yapmış olduğu basın toplantıları kamuoyunu 
doyurmaya ve tenvire yeter düzeyde olduğundan, sa
yın bakanlarımızın bu tip beyanlardan kaçınmaları 
büyük önem arz etmektedir. Hükümetimizin orkestra 
şefi şu bakan bu bakan değil; Sayın Başbakandır. Bu 
eskiden de böyleydi şümdi de böyledir değerli arkadaş
larım. 

Kamu kurumu kuruluşlarıyla bürokrasiye yeni dü
zenlemeler getirilmesi için Meclisimizce verilen ka
nun gücünde kararname çıkarma yetkisinin bugüne 
kadar kullanılamamış olduğuna da dikkatlerinizi özel
likle çekmek isterim. 

1983 Bütçesinin Bütçe - Plan Komisyonundaki 
müzakereleri sırasında bazı bakanlarımızın bu Yetki 
Kanunundan sanki habersüzmiş gibi davranıp, bütçe
lerine kadro ilavesi gereğini dile getirmiş olmaları biz
lerde büyük üzüntü vesilesi olmuştur. 

Çıkarılan Erken Emeklilik Kanununa rağmen bü
rokrasimiz, yaşadığımız fevkalade dönemin mana ve 
ehemmiyeti ölçüsünde faydalı ve zarurî bir filtrasyona 
bugüne kadar tabi tutülamamıştır. Bugün hâlâ vatan
daşlarımız arasında, gece kulüplerinin müdavimi olan 
genel müdürlerden, Ordu iline Devletin saygınlığını 
getirme çabası karşılığı resen emekli edilen Validen, 
Türk İdareciler Derneğinin Direniş Komitesi üyesi 
valilerden, Üçüncü Ordu Sıkıyönetim Askerî Savcılı-
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ğının Faitsa THKP-C Devrimci-Yol İddianamesinde 
suçlanan kaymakamların, vali olmalarından üzüntü ve 
hayretle bahsedebilmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakanımızın bu söylediğimi ihlbar telak

ki ederek demin bahsettiğim İddianamenin 132 nci, 
158 inci ve 167 nci sayfalarını ince bir tetkikten ge
çirmelerini özellikle kendilerinden istirham etmek is
tiyorum. («Bravo» sesleri). 

Aynı iddianamedeki kaymakamlar vali olmuştur, 
fakat aynı iddianamedeki birtakım öğretmenlere aca
ba Millî Eğitim Bakanlığımız ne yapmıştır bunu da 
huzurunuzda sormayı bir görev addediyorum. («Bra
vo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım; 
Rüşvetin Türk toplumunda kanayan bir yara ol

duğunu Sayın Devlet Başkanımız muhtelif vesileler
le Milletimize açık seçik ifade etmişlerdir. Delil ye
rine bazı güçlü karinelerden hareketle bu yolla servet 
sahibi olmuş Devlet memurlarının tasfiyelerinin 
mümkün olabileceği kanısını bendeniz taşımaktayım. 
Dumanın çıktığı yerde mutlaka ateş aramak, böyle 
fevkalade dönemlerde pek tutarlı yol olmasa gerek
tir. 

Normal siyasî hayata dönmeden önce bürokrasi
de mutlaka yeni değerlendirmeler yapmak zaruridir 
Bunun en çarpıcı göstergesinin memur kesiminin ço
ğunlukta olduğu referandum oy sandıklarından çı
kan ret oylarının çokluğu olduğu da göz ardı edil
memelidir. 

Günümüzün en büyük sosyal sorunlarının başın
da işsizlik gelmektedir. Yetkili Bakanlarımızın ağız
larından 1983 yılında da işsizliğin artacağına dair be
yanları çok duymuşuzdur. 1982'de işsizliğin hangi 
boyutlara ulaşacağını vurgulayacak elimde bazı ista-
tistikî bilgiler vardır. Temmuz 1981'de 260 785 kişi 
olan işsizler, Temmuz 1982'de 428 302 kişiye çıkmış
tır. Ocak - Temmuz 1981 döneminde kümülatif işsiz 
sayısı 1 725 0135 kişiyken, Ocak - Temmuz 1982'nin 
aynı dönemindeki kümülatif işsiz sayısı 2 869 463 
kişidir. Bir yıllık dönemdeki işsiz artışı % 66'dır. 
değerli arkadaşlarım. 

Yukarıda verdiğim işsizler çalışma gücü olan, ça
lışmak isteyen, İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvur
duğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi 
bulunmayan ve Temmuz sonu itibariyle henüz ken
disine iş verilemeyen faal nüfusa dahil kadın ve er
kek vatandaşlarımızdan müteşekkildir Verdiğim bu 
rakamlar kayıtlı işsizlere ilişkindir, yani bilinen işsiz

lere ilişkindir. Tarım ve diğer sektördeki işsiz ve gizli 
işsizleri de nazarı dikkate alacak olursak, demin Sa
yın Hamitoğullan'nın dile getirdiği gibi, bu raka
mın 3 milyonun üzerinde olduğunu söylemek yanıl-' 
tıcı olmayacaktır. 

Ülkemizin mesken sorununa kısa vadede çare 
bulunamayacağı cümlemizin malumudur. Bir fikir 
vermesi bakımından 1981 ve 1982'de alınan inşaat 
ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtlarındaki 
değişmelere de kısaca huzurunuzda değinmek istiyo
rum : 

Temmuz 1981'de alınan inşaat ruhsatnamesi 
4 689 adetken, bu miktar 1982 Temmuzunda 4 088'e 
inmiştir, düşüş % 12,8'dir. Ocak - Temmuz 1981 dö
neminde alınan ruhsatname sayısı kümülatif olarak 
33 430 adet iken, 1982'nin aynı döneminde bu mik
tar 28 355 adede inmiştir, düşüş % 15,2'dir değerli 
arkadaşlarım. 

Yapı kullanma izin kâğıtları 1981 Temmuzunda 
4 900 adet iken, 1982 Temmuzunda 4 442'ye düş
müştür. Azalış % 9,3'tür. Yapı kullanma izin kağıt
larındaki Ocak - Temmuz 1981 'in kümülatif miktarı 
31 188 adet iken, 1982'nin aynı döneminde bu mik
tar % 13,4 azalarak 27 012 adede inmiştir. İnşaat 
sektöründeki gerilemeyi bu göstergeler sanırım en 
çarpıcı biçimde dile getireceklerdir. 

Temmuz 1981 de 12 milyar tutarında 195 bin se
net protesto edilmişken, Temmuz 1982 de 16,5 mil
yar tutarında 145 bin senet protesto görmüştür. 
Miktardaki azalışa karşı değerdeki artış % 35 tir. 
1981'in Ocak-Temmuz döneminde kümülatif olarak 
62 milyar lira değerinde 1 milyon 131 bin senet 
protesto edilmişken, 1982 de 123 milyar lira değe
rinde 1 milyon 263 bin senet protesto edilmiştir. Mik
tardaki artış % 11, değerdeki artış % 100'e yakın
dır. Sıkı para politikasının ve piyasa temevvüçlerinin 
senet kullanıma etkilerini, protesto edilen senetlerin 
değerinde ve miktarında gelen artışla izah sanırım 
daha anlamlı olmaktadır. 

1982 için hedeflenen enflasyon hızı bilindiği gibi. 
% 25 tir. Toptan eşya fiyatları endeksindeki 1981 
ortalama endeksine göre kaydedilen 8 aylık ortala
ma artış % 22,6 dır. Fiyat artışı trenti bu şekilde sür
düğü takdirde yıl sonunda artışın % 25'in üstüne 
çıkacağı âdeta kesin gibidir, Sayın Maliye Bakanı 
da bunu bu şekliyle ifade etmişlerdir bu kürsüden. 

31.12.1981 tarihindeki 132,30 liralık dolar kuru 
11.11.1982 de 181 lira 20 kuruş olmuştur. 10,5 aylık 
Türk lirasındaki kayıp veya bir başka deyişle ithal 
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malı enflasyon % 39,6 dır. Aylık % 3,5 değer kaybı 
sürdüğü takdirde doların yıl sonundaki kurunun 190 
liraya yaklaşacağını, yıllık değer kaybının da % 
40'ın üzerine çıkacağını söylemek hatalı olma
yacaktır. 

Her gün değişen para ayarlamaları, yani mini 
devalüasyonlar firmalara yeni maliyet şokları getir
mekte, maliyet enflasyonu kamçılanırken, eski teda-
riklerdeki kur farklarının yükü korkunç boyutlara 
ulaşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetimizin elinde ne zaman açacağı bizce 

bilinmeyen bir zam paketi vardır, bu da akaryakıt 
zammıdır. Hatırlayacaksınız bundan 3,5 - 4 ay ka
dar önce bir dolar 170 lira iken bu akaryakıt zam
mı yapılmıştı, bugün dolar 182 liraya çıkmıştır, ak-
şam-sabah eğer Hükümetimiz pahalılığı 1983 yılına 
taşırmak istemiyorsa bunu mutlaka açacaktır. O 
zaman göreceğiz su üstüne dökülmüş benzinin alev 
alması gibi pahalılığın nasıl Türkiye'yi kasıp kavu
racağını ve % 25 enflasyonun, hedeflenen % 25 
enflasyonun nasd % 30 civarında, gerçekleşeceğini. 

1 Ekim 1982 deki emisyon hacmi 553,7 milyar 
lira iken, bu miktarın 15 Ekim'de 521,l'e, 29 Ekim 
de 515,5 milyara inmiş olması gerçekten sevindiri
cidir. Aralık 1981 sonu emisyonuna göre % 40 lık 
bir sıçrama yapan emisyon hacmi, 29.10.1982 de % 
33,4'e inmişken, yıl sonuna kadar 1981'in yıllık 
emisyon artışının % 38 lerden aşağı olamayacağını 
huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Üreticiye ve müteahhitlere biriken borçların te
diye edilmesi halinde emisyon hacmindeki genişleme 
kaçınılmazdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'deki aylık emisyon artışlarının fiyatlar 

genel seviyesini etki altına alabilmesi için 5-6 aylık 
bir süre beklemek lazımdır. Bu etki gecikmesi ge
lişmiş Batı ülkelerinde bizdekinden daha uzundur. 
Nedeni de, para ve sermaye piyasalarının bizimkin
den daha organize olmalarıdır. Emisyon artışlarının 
banka kredilerine yansıma katsayısı ülkemizde dai
ma birden büyük olmuştur. Bu nedenle, emisyon ar
tışının artan kredi talebiyle birlikte para arzını şi
şirdiği ve para arzının da fiyatlar genel seviyesini 
önemli biçimde etkilediğini huzurunuzda vurgula
mak isterim. 

İleride yine değineceğim üzere bizde banknot 
emisyonundaki genişleme ekonominin normal mo-
natizasyonundan değil, daha çok kamunun finans
man açıklarından kaynaklanmaktadır. 

1934'in Temmuz'unda 999,7 milyar olan toplam 
mevduat, 1982 nin Temmuz'unda % 70 nispetinde 
artarak 1 trilyon 700 milyara ulaşmıştır. Bu artışlar
da 1981 ve 1982 nin mevduat türlerine göre yüzde 
artış paylarından bazılarına kısaca değinmek isterim: 

Vadeli mevduat 1981 de toplam mevduat içinde 
Temmuz ayı sonu itibariyle % 30 iken, 1982 de % 
40,4'e çıkmıştır. Mevduat sertifikası % 7,8 den % 
13,8'e, vadesiz tasarruf mevduatı % 20- den % 13,8'e 
düşmüştür. Vadesiz ticarî mevduat % 28,6 dan % 
21,6'ya düşmüştür. Diğer mevduat % 13,1 den % 
10,4'e düşmüştür. Demek ki, mevduatımızın bir yıl
lık yapısında büyük değişmeler olmuştur. 

Vadeli mevduat ve mevduat sertifikalarında 198l'e 
göre 1982'de kaydedilen artışların memnuniyet verici 
olduğunu ifade etmek sanırım yerinde olacaktır. Bu
na mukabil bankaların paçal faiz maliyet yükünü 
artırıcı nitelikte olan vadesiz tasarruf mevduatı, ti
carî mevduat ve diğer mevduatlardaki 198l'e göre 
1982 de kaydedilen önemli nispî azalışlar için ban
kalarımız açısından belli bir handikapın sözkonusu 
olduğunu açıklamak sanırım faydalıdır değerli arka
daşlarsın. 

Tasarruf mevduatlarındaki sevindirici artışları, 
millî tasarruf temayülünüzün artışı biçiminde yo
rumlamak, pek doğru-olmasa gerektir. Yüksek faiz 
politikasının uygulanışını müteakip pek çok vatanda
şımızın gayrî menkul şeklindeki servetlerini elden çı
karıp, para şeklindeki menkul servet tutma şeklini 
benimsediklerini kabul zorunludur. 

Türk bankacılığının mevduat yapısındaki geliş
meleri açıkladıktan sonra, para arzı ve tüm banka 
kredilerindeki gelişmelere de değinmeyi faydalı gör
mekteyim. 

1981 Temmuzunda 1 trilyon 212 milyar lira olan 
tüm banka kredileri toplamı % 46,8 artarak 1982 
Temmuzunda 1 trilyon 779 milyara ulaşmıştır. Top
lam para arzı ise, 1981 Temmuzunda. 1 trilyon 119 
milyar iken % 50,7 lik bir artışla 1982 Temmuzun
da 1 trilyon 686 milyar liraya ulaşmıştır. Para arzı 
ve banka kredilerindeki kaydedilen bu artışların, fi
yatlar genel seviyesini yükseltici yönde tesir icra ede
cekleri de unutulmamalıdır. 

Dünya bankacılığı için mevduat öz sermaye ras-
yosu, 1/3 yani % 33,5 civarındadır değerli arkadaş
larım. Yüksek faiz uygulaması ile bizde bu oran 
çok tehlikeli biçimde, 1/10 yani % 10 dolaylarına 
inmiştir. 20 yıl kadar önce banka sistemimiz için 
bu oran, dünya ortalamasının üzerinde, yani % 38 
civarında idi. 
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Yukarıda arz ettiğim gelişme devam ederse, yıl -
sonuna doğru banka mevduatlan toplamı 2 trilyona 
yaklaşacaktır. Bu mevduat artışlarına paralel olarak 
bankaların kendi emniyetleri açısından 15.11.1982'ye 
kadar öz sermayelerini, asgarî 4 milyara göre tezyit 
etmeleri, Para-Kredi Kurulu kararı gereğidir. Ama, 
ne var ki bugüne kadar 16 özel kesim, iki de kamu 
kesimi bankası, bu lazımeye müspet cevap vereme
miş durumdadırlar. Bu bankalar çerçevesinde belirli 
bir kararsızlığın hâkim olduğunu ifade sanırım çok 
gerçekçi olacaktır. 

Kanımızca, bu tehlikeli bekleyişin iki ana sebebi 
vardır değerli arkadaşlarım. Birincisi, bankalara öz 
kaynak kazandıracak Yeniden Değerleme Kanunu
nun yürürlüğe konmasının bekleyişi; diğeri de Sayın 
Maliye Bakanımızın, beni bağışlasınlar, sermaye ar
tırımı konusunda tüm bankaların ayrı kategoriler
de değerlendirilemeyecekleri yolundaki sözleridir. 
Daha açık bir deyişle, bankalar birleştirilerek mi, 
yoksa Devletleştirilerek mi sermaye tezyidine gidile
cektir. 

İşte, bu noktadaki belirsizlikler bankaları çok te
dirgin etmiş durumdadır. Konuya, Hükümetimizce 
süratli bir çözüm vakit geçirilmeden getirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de talep enflasyonunu azaltmanın belli 

başlı iki çaresi vardır. Bunlardan birincisi, ithalat tı
kanıklıklarını önlemek, ikincisi, kronik bütçe açık
larıyla mücadele etmek. İstikrar tedbirleri uygula
maya girdikten sonra yıllık ithalat artış hızı nominal 
millî gelir artış hızının üzerine çıkarılarak her türlü 
mal darlığı giderilmiş ve talep enflasyonunun makas
lama tesiri büyük ölçüde giderilmiş; bir başka de
yişle, talep enflasyonunun beli bu yönden kırılmıştır. 

Bütçe açıklarıyla mücadele konusunda ise, aynı 
iyimser şeyleri söylemek maalesef mümkün değildir. 
Büyük Atatürk'ün bütçe denkliği politikası, zamanla 
terk edilmiş, 1970 li yıllarda bütçelerimiz açıklarla 
kapanmaya başlamıştır. Bütçe açıklan, sırası ile (Bir 
fikir vermesi bakımından arzı faydalı görmekteyim) 
1977 de 44 milyar, 1978 de 24 milyar, 1979 da 66 
milyar, 1980 de 127 milyar, 1981 de 76 milyar lira 
olmuştur. 

Yukarıda değindiğim gibi, Türkiye'de Bütçe açık
ları otomatikman banknot emisyonuna dönüşmekte
dir. Artan emisyon para ve kredi arzını artırmakta, 
bunlar da fiyatlar genel seviyesini artırıcı yönde fonk
siyon icra edegelmektedirler. Bunun rakamlı sonuç
larına da kısaca huzurunuzda değinmekte fayda gör

mekteyim. 1977 yılında emisyon artışı % 49,6 iken, 
para arzındaki artış % 39, toptan eşya fiyat endeks-
lerindeki yıllık ortalama artış % 24,1 olmuştur. 
1978 de bu oran, emisyon artışı % 46, para arzı ar
tışı % 55,7, toplam eşya fiyatı endeksi artışı % 52,6. 
1979 da emisyon artışı % 61, para arzı artışı ona 
yakın bir rakam % 60,1, toptan eşya fiyat endeksi 
artışı ondan da biraz fazla % 63,9 dur. 1980 de % 
52 olan emisyon artışı, para arzını % 67,3 oranda 
artırmış, bu da toptan eşya fiyatı endekslerinde % 
107,2 lik bir artışla simgelenmiştir. 1981 için de bu 
rakamları vermekte fayda görüyorum; emisyon ar
tışı % 38,7 iken, para arzı artışı % 85, toptan eşya 
fiyat endeksi artışı % 37,8 dir. Emisyon artışındaki 
nispet artışı ile toptan eşya fiyatları arasındaki nis
pet artışının birbirine ne kadar uyduğu bir tesadüf
tür belki; fakat insana değişik biçimde başka mana
lar vermektedir. 

1982 bütçesi ise değerli arkadaşlarım, zaten Mec
lisimize geldiği zaman kaynak açığı ile malul bir büt
çe idi. Geçen sene Bütçe-Plan Komisyonunda bu 
bütçenin 141 milyardan aşağı bir açıkla bağlanması
nın mümkün olmayacağı şeklindeki teşhislerimizde 
büyük bir isabet payı olduğu, Sayın Maliye Bakanı
nın bugünkü açıklamalarıyla da yine bir defa daha 
teyit edilmiştir. 1981 ve 1982 bütçelerini yapan Hü
kümetimizin, bütçe açıklarıyla mücadeleden muzaf
fer çıktığını söylemek mümkün değildir. 

Hükümetimizin bir yaklaşımına, ben üzülerek 
ifade etmek isterim ki, katılmak mümkün değildir. 
Bütçe açıklarını mazur göstermek için, bunun gayri 
safi millî hâsıla ile oranlanmasının, benim görüşüme 
göre hiçbir anlamı yoktur. Enflasyonla mücadeleye 
başlamış bir ülkede miktarına bakmadan bütçe açık
ları bütünü ile yok edilmelidir. 

1982 yılında DPT nin dış alem faktör gelirleri 
düzeltilmek suretiyle yapmış olduğu tahminlere gö
re % 4,4 oranında bir gelişme hızı sağlanabilecektir. 
1981 de ise gelişme hızı % 4,3 olarak gerçekleşmiş
ti. tki yılın gelişme hızları, sektör bazında bir ince
lemeye tabi tutulunca bazı dikkat çekici hususlar 
hemen göze. çarpmaktadır. Mesela: 

Sanayi sektöründe gelişme hızı, 1981 de % 7,2 
iken 1982 nin gerçekleşme tahminlerine göre % 3,3 
olacaktır ve düşüş bir hayli önemlidir değerli arka
daşlarım. 

Hizmetler sektöründe 1981 in büyüme hızı % 
• 4,8 olduğu halde, 1982 de % 3,7 ye düşeceği tahmin 
edilmiştir. 
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Bu nispî düşüşler yanında, tarım kesiminde bü
yüme hızının 1981 de % 03 olduğu halde, 1982 de 
% 4,7 olarak gerçekleşeceği kesin gibidir. 

Demek ki, 1982 nin % 4,4 oranındaki büyüme 
hızına en fazla tarım sektörü katkıda bulunmuştur. 
Tarımdaki bu sevindirici artış, prensip itibariyle ik
lim özelliklerine ve iklim şartlarına bağlı olduğuna 
göre, bu yılki kalkınma hızımız Tanrının bizlere bir 
lûtfudur değerli arkadaşlarım. Gerçi, tarıma bu per
formansı sağlayan üreticimizin yüzü gülmemiş, me
sela; ektiği mercimek, topladığı zeytin başına âdeta 
dert olmuştur; ama Türk çiftçisi her zaman olduğu 
gibi, Türkiye'yi açlıktan ve dışarıdan buğday ithal 
zorunluluğundan bugün için kurtarmıştır. 

Bu vesile ile Türk köylü ve çiftçisine şükranları
mızı bu kürsüden dile getirmeyi bir görev telakki edi
yorum. Hükümetimize de, banker mallarının satı
mına katılmak için ek ödenek talebi ile Meclisimize 
gelirken, üretici borçlarının tasfiyesine de önemle 
eğilmesi gereğini buradan duyurmak istiyorum. 

1982 yılında, Hazinemizin davalı veya davacı ol
duğu "hukuk ve ceza davalarının sayısı 350 bin ci
varındadır. Orman davaları 500 bine yakındır. Bu
nun, yeni kurulan Vergi Markemelerine intikal eden 
şimdilik 130 bin dosyayla takviyesi halinde ve idarî 
davaların da ilavesi ile en azından 1-1,5 milyon va
tandaşımız normal şartlarda Devlet ile mahkemelik 
durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeni Anayasamızı uygulayabilmek için, işte bun

lara bazı çözümler getirmek zorundayız. Vergi ihti
laflarında özel uzlaşma komisyonlarını çalışır hale 
getirmek ve henüz MİT soruşturmaları tamamlan
madığı için aylardır bekleyen Vergi Hâkimlerini ata
yıp, Vergi Mahkemeleri kadrolarını hemen doldur
mak birer çaredir. 

Orman rejimi yeni baştan gözden geçirilmelidir. 
Yeni Anayasamızın ormanlarla ilgili hükümlerinin 
yurt gerçeklerine uygun olarak düzenlendiği ve ilk 
defa Türkiye'de orman iie orma.n köylüsünün barı
şık hale getirmeyi amaçladığı unutulmamalıdır. Bu 
amaçlara uygun kanunî düzenlemeler hızla gerçek
leştirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1983 takvim yılı bütçemiz üzerinde Bütçe - Plan 
Komisyonumuzda gerçekten çok güzel tespit, teşhis 
ve testler yapılmıştır. Görüşmelerin safahatını öğren
mek isteyen arkadaşlarımıza Komisyonun tutanakla
rı bilindiği gibi daima açıktır. Bu itibarla, ben 1983 

Bütçesi üzerinde teknik ayrıntılara girmeden bazı 
küçük açıklamalar yaparak konuşmalarımı bitirmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakikanız kaldığım 
hatırlatmak istiyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Tamamlayacağım 
Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Huzurunuza gelen 1983 Yılı Bütçesi ta 1971'e 
kadar inen bütçeler gibi yetersiz kaynak sorunlarıy
la başı dertte, rahatsız bütçelerimizden bir tanesidir. 
Hükümetimiz 12 Eylülden sonra, yıllardır çıkarıla
mayan vergi kanunlarını en kısa sürede hazırlayıp 
uygulamaya koymuştum. Bunun sonucunda 1980 de 
% 68 artış gösteren vergi gelirleri, 1981 de % 74,5'a 
yükselmişken, 1982 de % 34 lere kadar düşme tes
pit edilmeye başlanmıştır. 1983 de 1982 nin seviye
sini muhafaza edebilmek, sanırım büyük başarılar
dan bir tanesi olacaktır. 

Vergi gelirlerimizdeki düşüklüğün bazı sebepleri 
vardır, değerli arkadaşlarım. Bunları da huzurunuz
da dile getirmekte fayda görmekteyim. Bunlardan 
bir tanesi; banker olayına devletin müdahalesi olmuş
tur. Bu müdahale mükelleflerin moralini bozmuş, 12 
Eylülden sonra olumlu yönde gelişen vergi gayretini 
âdeta yok etmiştir. Bu olay sosyo-psikolojik bir ne
dendir. Ünlü bir İtalyan maliyecisinin tarifi veçhile; 
verginin sosyo-psikolojik bir olay olduğu gerçeği ül
kemiz için de gerçerliliğini bu yönüyle korumuştur-

İkinci ana neden yapısaldır ve idarîdir. Türk Ge
lir İdaresinin mutlaka ıslaha ihtiyacı vardır. Sayın 
Başbakanımız hatırlayacaklardır; Gelirler Genel Mü
dürlüğüm sırasında gelir idaresini ıslah etmeden büt
çelerde öngörülen vergileri tahsil etmenin mümkün 
olamayacağını her vesilelerle kendilerine arz etmi
şimdir. İki yıl önceki konuya ilişkin endişelerimiz 
acı bir gerçek şeklinde bugün su üstüne çıkmış bu
lunmaktadır. Ben bu hususu, Bu Yüce Meclisin kür
süsünden de muhtelif vesilelerle dile getirmişimdir. 
Maliye Bakanlığıyla birlikte gelir idaresinin de öz
lenen modern yapıya kavuşturulması zorunluluğunu 
belirtmişimdir. Sayın Maliye Bakanımızın konuya 
ilişkin reform gayretlerini takdirle izlediğimi ve bu 
vesileyle belirtmenin yerinde olacağını düşünmek is
tiyorum. 

Üçüncü ve sonuncu neden değerli arkadaşlarım, 
ekonomiktir. Her yeni çıkan vergi kanunun kendin
den beklenen fiskal verimi gösterebilmesi için, eko
nomik olayların sujesi olan mükelleflerce benimsen
mesi, başka bir deyişle kamuyla fert arasındaki ak-
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siyon-reaksiyon dengesinin tesisini gereklidir. Bu den
genin kurulması ise en az üç, dört yıllık bir zamana 
mütevakkıftır. Bu süre geçtikten sonra her yeni ver- ' 
gi kanununun optimal verimi sağlayabilmesi müm
kün olacaktır. Demek ki, bu optimal verime ulaşmak 
için bir, iki sene daha beklememiz zorunlu görül
mektedir. 

1983 bütçemiz, gelir bütçemizin aşırı iyimserliği 
nedeniyle asgarî 250, 300 milyarlık bir kaynak açığı 
sıkıntısı çekecektir değerli arkadaşlar. Eğer bütçe 
uygulamaları sırasında dört yıldır âdeta kemikleş
miş durumdaki değişmez % 83 lük harcama perfor
mansı aşağı çekilemez; vergi tahsilatı idarî ıslahatta 
artırılamazsa bu bütçenin de 1982 bütçesi gibi mü
him; belki de 1982 ninki kadar bir açıkla kapana
cağını ifade etmek sanırım gerçekçi bir yaklaşımdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi burada bağlarken, 1983 Yılı Bütçemi

zin ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diler, oyumun, 
bütçenin tümü oylanması sırasında beyaz olduğunu 
belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yüce Meclise bir hatırlatma yapmama müsaade 

etmenizi rica edeyim. Yarınki Birleşimimizde görü
şülecek olan bütçeler şunlar efendim. Millî Güven
lik Konseyi, Danışma Meclisi Başkanlığı, Cumhur 
başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Bütçe
si, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet 
İstatistik Enstitüsü, Toprak ve Tarım Repormu Müs
teşarlığı. Bu konularda söz almak isteyen arkadaşla
rımızın birleşimin sonuna kadar kâtip arkadaşlarıma 
isimlerini yazdırmalarını rica ederim. 

Sayın Muzaffer Ender'i rica ediyorum. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

Üye arkadaşlarım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakan
lar; 

Bütçenin tümü üzerindeki • bu konnuşmamda bö
lüm bölüm, madde madde 1983 bütçesinin tenkidi 
yerine, bütçedeki ödenekleri kullananlar, daha açık 
bir deyimle; bugün Türkiye'yi yönetmekle görevli 
olanların her yıl büyüyen bütçelerle hızla kalkınmak 
Ve medeni alemde gerçek yerini almak isteyen ülke
mizi bu düzeye çıkarabilecek vasıfta olup olmadık
larını incelemeyi ve bu konuda çok açık bir şekilde 
durumu Hükümete duyurmayı tercih etmiş bulunu
yorum. Çünkü bütçeler ancak iyi ve idealist yöneti
ciler elinde istenen hedefe ulaşır. Aksi halde milyar
lar, sorumlusu bile bulunamadan kül olur gider. 

Değerli arkadaşlarım; 

Devlet bugün, 12 Eylül Harekâtına sahip çıkan, 
bu uğurda herşeyi göze alabilen çok idealist ve bi
linçli bir kadroyu kurmak zorundadır. Bu sebeple 
ve bu anlayışla daha önce bu kürsüden yapmış ol
duğum, hatta basın toplantısı düzenleyerek millete 
duyurduğum bu hususun hâlâ dikkate alınmamış ol
duğunu görmekten son derece müteessirim. Zira her 
hareket başarıya ulaşmak için mutlaka gerçek kad
rosunu kurmak zorundadır. Aksi halde, üç trilyon
luk bütçeyi 13 trilyona da çıkarsanız sonuç alamaz
sınız. Türkiye sadece parayla değil, esas; ülkesini ve 
milletini seven, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan çe
kinmeyen, millî menfaatleri ferdi çıkarlarından her-
zaman üstün tutan karakter sahibi insan varlığıyla 
kalkınacaktır, işte bu konuşmamda 12 Eylül sonrası 
kadrolaşmada bunu yapıp yapamadığımızı, yöneti
mimizin başında yer alan vali ve kaymakamlardan 
başlayarak; bazı olaylarla gözlerinizin önüne sermek 
ve sonra da 12 Eylülü kimler için yaptığımız, bu 
kadrolarla trilyonluk bütçeleri nasıl kullanacağımız 
konusunda acı acı düşünmeye sevketmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu hususta şahsıma gönderilen mektuplardan sa

dece bir tanesini, Artvin halkından Ahmet Durmuş'-
un cümle bozuklukları içinde ama samimi bir ifa
deyle yazılmış mektubunu okumaya başlayarak giri
yorum. 

Sayın Muzaffer Ender 
Mecliste yaptığınız «Jegerli konuşmanızı gazete

lerden okuduk ve bu davada yerden göğe kadar hak
lı olduğunuzu, milletin bu hususlarda neler çekmek
te olduğunu sorumlulara duyurma bakımından, uy
kuda olanları gafletlerinden ayrılmaları için yeter de 
artar bile. 

Açıkladığınız gibi, devlet hizmetleri zorla yürü
tülmekte, hatta birçok daire ve yerlerde hizmetler 
maksatlı olarak aksatılmakta, engellenmektedir. Ya
lan, rüşvet, adam kayırma, israf, eğlence, lüzumsuz 
geziler, köylünün sırtından geçinme birçok yerde de
vam ettirilmektedir. 

12 Eylül Harekâtını gönülden desteklemekte ve 
emirlerine harfiyen uymaktayız. Esasında 12 Eylül 
Harekâtını desteklemeyen ve emirlerine uymayanları, 
tekerleğine taş koyanları tamamen temizleyip, atıl
ması icap ederken, üzüldüğümüz nokta; halen gizli -
açık yıkıcı hareketlerinde devam etmeleri ve birçok 
yerde de faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. 

Misal ve yeterli delil göstermek mümkün. Artvin 
İli anarşide beş, altıncı sırayı işgal çderken; yedi, se-

— 410 — 



Danışma Meclisi B : 13 

kiz aydır bütün operasyonlar durdurulmuş, hatta 
DEV-YOL'un devlet dairelerinde sözü geçer olmuş
tur. 

Artvin, Ardanuç, Şavşat ilçelerinde anarşistler 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yusufeli ilçesine 12 
Eylüle kadar anarşi girememiştir; fakat 12 Eylülden 
sonra buradaki kaymakamın davranış ve tutumun
dan halka devamlı baskı uygulanmıştır. Bu ilçedeki 
kaymakam Diyarbakırlı olup, Apocudur. İsraf, sar
hoş, bilgisiz, bayan memurlara sarkıntılık yapar; de
vamlı av ve eğlencede, köylülerin sırtından geçinen 
ve topladığı viskilerle ili de doyurmaktadır. 

Sayın vali bey, 1978-1979 yıllarında Fatsa Kay
makamı; bilahara Edirne vali muavini; bir senedir 
de Artvin Valisi. Yaptığı icraat; devleti kollayan ve 
görevini yapan daire müdürü ve memurları sakla
mamak, elindeki salahiyetleri bunlar üzerinde kulla
narak sürgün veya emekliye zorlamaktır. 

Bu gidişle, solu desteklemeyen İdarecileri Artvin'
de barındırmayacak. En iyi beğendiği ve bütün gü
cüyle desteklediği. Yusufeli Kaymakamıdır. Bu du
rumlar defalarca şikâyet edildiği halde, neticede ce
zayı şikâyet edenler çekmektedir. 

Artvin iline gizli bir görevli gönderilerek bu du
rumlar tetkik ettirildiğinde, her yapılan yolsuzluk 
ve yıkıcılık meydana çıkacaktır. 

Devlet dairelerinde göz boyama, yağcılık, rüşvet, 
iltimas, israfın önüne geçilmedikçe, hainlikleri önle
mek, hakikatleri meydana çıkarmak hayli zor. Mem
leketimiz ve milletimiz yararına, selameti için çalı
şanlara Halk-tealâdan yardımlar diler, görevinizde 
başarılar dileriz. 

Ahmet Durmuş 
Artvin halkından» 

İşte vatandaş Ahmet Efendi böyle diyor. 
Şimdi gelelim gördüklerimize, bildiklerimize ve 

yaşadıklarımıza: 
Değerli arkadaşlarım; 
10 Ocak 1971 de Türkiye'de bir valiler direnişi 

vardır. Sözde meslekî ve sosyal haklarını savunma 
zamanının geldiğini haykıran, aslında sinsi bir dü
şünceyle rejim düşmanı diğer kuruluşlara anarşi or
tamının yaratılmasında yardımcı olan Türk İdareci
ler Derneği üyesi valiler ve kaymakamlar, saraylar
da yaşayıp, özel idare çiftliklerinden beslenen ve 
lüks arabalardan inip de bir türlü halkın içine ka-
rışamayan, valilik veya kaymakamlık mesleğinin ne 
olduğunu ömürleri boyunca idrak edemeyen bazı 
valiler işi o kadar azıttılar ki, bu direniş komitele-
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rinin uygulayacakları «kaymakam ve valiler devlet 
büyüklerinin gezilerinde karşılama ve uğurlama tö
renlerinde hazır bulunmayacak, törenler yapılmaya
cak ve bu konudaki davetlere gidilmeyecektir.» söz
lerini bile hiç çekinmeden imza edebilmişlerdir. Bu 
Devlete karşı bir isyan, bir başkaldırış değil de ne
dir? Bu düşüncedeki insanların, bir Cumhuriyet va
lisinin, bir Kabakçı Mustafa'dan veya Patrona Ha
lil'den ne farkı var? Ve maalesef bu isyanın baş tah
rikçisi bugün Güney sahillerimizin en güzel şehri 
İçel'de 12 Eylül sonrası Hükümetimizin programını 
yürütmekle görevlendirilmiş bir mümtaz kişi olarak 
mükâfatlandırılmıştır. 

Geçelim bir başka yöreye: 
Üçüncü Ordu Sıkıyönetim Askerî Savcılığının 

Fatsa THKP-C Devrimci Yol İddianamesinden bir 
pasaj okuyorum: 

«Örgütlenmenin başladığı 1976 yılında Kayma
kam olan Şükrü Er, 12.8.1976 ila 18.6.1978 tarihleri 
arasında görev yapmış ve halen Sivas Valisi olarak 
görevlidir. 

İlçede anarşinin kol gezdiği 18.6.1978 ila 2.8.1979 
tarihleri arasında halen Artvin Valisi olarak görev 
yapan Ayhan Ergin Kaymakam olarak bulunmuş, 
Kaymakamın da dahil olduğu devlet ricali, 23 Nisan 
1979 geçit törenin «Dev-Yol» amblemli trampetlerle 
geçit yapan Fatsa Ticaret Lisesi Boru Takımını ayak
ta selamlamışlardır. 

Fatsa'da Devrimci Yol örgütünün fiilî ve hukukî 
egemenliği bu şekilde devam ettiği sırada, 20.4.1980 
tarihinde Ordu Valiliği görevine başlayan Reşat Ak-
kaya, Fatsa'daki komünleşme hareketini sezmiş ve 
Devletin etkinliğini sağlamak üzere kararlı bir tutum
la icraata başlamıştır. Ancak bu Vali, 12 Eylül'den 
sonra bu görevden alınarak önce merkez valiliğine 
atanmış, ardından da emekliye sevk edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sözlerin hepsi harfiyen Üçüncü Ordu Sıkıyö

netim Askerî Savcılığının 10.5.1982 tarih ve esas 
1981/1019, karar 1982/196 sayılı . İddianamesinden 
alınmıştır. 

Maalesef, Fatsa'da politbüro üyesi Terzi Fikri'ye 
şapka çıkaran kaymakamlar, 12 Eylül sonrası Hükü
metinde vali olmuş; Devletin yüceliğine inanan, mil
letin selameti için canını ortaya koyan Vali Reşat 
Akkaya emekliye sevk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kars Kalesine bir zamanlar Türk Bayrağı indi

rilerek bir kızıl bayrak çekilmiş ve devrin Kars Va-
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lisi de bu bayrağı makam odasından seyretmiştir. 12 
Eylül'den sonra bu Kars Valisi Kastamonu Valisidir. 

Bir başka olay : Türkiye'de bugün hâlâ mah
kemesi devam eden ve Türkiye'nin anarşik ortama 
sürüklenmesinde rol oynadığı iddia edilen Barış Der
neği davası vardır. DİSK Dergisinin 1977 Mart sayı
sının 183 ve 184'üncü sayfalarında, bu Derneğin 3 
Nisan toplantısından ve eylem birliğinden bahsedil
mekte ve bildirinin sonunda da toplantıya iştirak 
edenlerin bir listesi yayınlanmış bulunmaktadır. Bu 
isimler arasında bir Erol Zihni Gürsoy vardır. Merak 
ediyorum, bu zat acaba bugünkü Manisa Valisi mi
dir? 

Kırklareli'nde bir Valimiz vardır. Vaktiyle makam 
arabalarında anarşist taşıyan 12 Eylül valilerinin 
varlığından bahsettiğimde, gizlilik derecesi bulunan 
bir yazıyla bu konuda bilgi istenmesi gerekirken, İç
işleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden 
17.5.1982 tarihinde odacıların elinde dolaşa dolaşa 
gelmiş bir yazıyla karşılaştım. Pek tabiî cevap ver
medim; ama mademki her şeyin bu kadar açık ol
masını istiyoruz, o halde bu gerçeklerin millete du
yurulacak en kutsal yeri Meclis kürsüsüdür ve ben 
de şu anda bunu yapıyorum. 

Bu Valimiz, Töb-Der, Köy-Koop ve DİSK'in 
Trakya'daki bütün eylemlerinde faal rol oynayan, 
Trakya'daki sayılı militanlardan biri olan Kırklareli 
Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanını, 12 Eylül'den 
sonra görevden alınan bu kişiyi işbaşında tutabilmek 
için, makam arabasına bindirerek Edirne'deki Genel 
Başkana kadar bizzat götürmüş ve ricalarda bulun
muştur ve bu sebeple sonunda Kırklareli Yağlı To
humlar Kooperatifinde aynı müddet içerisinde görev 
yapan iki müdüre rastlanmıştı 12 Eylül döneminde. 

Bu Valimiz, Lüleburgaz ilçemizin sanayi sitesi iha
lesinin iki defa yapılmasına sebebiyet vermiş, her iki 
ihalede de belli bir firmayı ısrarla takip etmiş, takip 
ettiği firmaya ihale verilmeyince, hatta ihaleye so
kulmayınca, ertesi gün telefonla Lüleburgaz'ın sana
yi sitesine ihtiyacı olmadığını belirtmiş ve ihalenin 
iptal edilmesini isteyecek kadar gaflet içine düşmüş
tür. 

Bu Valimiz, okullarda çocuklarımız sıra bekler
ken, bir eğitim seferberliği içinde bulunduğumuz bir 
anda, sanat okullarındaki bütün faaliyeti kendi özel 
ihtiyaçlarına çevirmiş, Devletin makam arabasını ve 
yörenin turistik imkânlarını, ailesi bir tarafa, damat
larına bile sorumsuzca sunmuştur. 

Bu Valimiz, Karayolları Genel Müdürlüğünün, 
kapatması için ısrarla 3-4 defa yazı yazmasına rağ
men, Ecevit döneminde Köy-Koop'un ideolojik dü
şüncelerine uyarak kanunsuz bir şekilde açılma izni 
verilen Köy-Koop'a ait Kızılcıkdere Köyündeki ben
zin istasyonunu kapatmamakta hâlâ ısrar etmektedir. 

'Bugün de bu Valimiz, Valiliğe hibe edilen eski 
model bir Mercedes otomobil karşılığında ihalesiz 
ve ilansız, Belediyenin en az 100 milyon lira değe
rindeki arsasını, % 20 karşılığında, bir olur yazısıy
la bir dostuna devretmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunsuz işler karşısında tepki gösteren, ger
çeği ortaya koyan Danışma Meclisi Üyesi bendeniz 
hakkında da, müdürlerine talimat vererek, benimle 
temas etmemelerini ve dairelerine beni sokmamala
rını istemiştir. Kırklareli Ziraat Odasının bir toplan-
sında ise, «Kim seçti bu zibidiyi başımıza bela, işle
rimizi aksatıyor.» diyecek kadar kendini kaybeden bu 
muhterem zat, bir valilik vasfına sahip olmadığını 
Devlet Başkanımızın Edirne gezisinde de açıkça or
taya koymuştur. Trakya'nın bütün il ve ilçelerinden 
gelen çok anlamlı pankartlar ve dövizler içinde Kırk-
lareli'nden ve ilçelerinden hiçbir işarete rastlayama-
dık. Çeşitli teşekküllerdeki arkadaşlarımla durumu 
görüştüğümde, «Bu memleketin bir Valisi var. Bizi bir
kaç gün önce toplayıp talimat veremez miydi? Bütün 
teşekküllerle arası açık; ama bu bir millî davadır, 
her şeye rağmen biz arabalarımızla gidip Devlet 
Başkanımızı dinledik.» dediler. 

Gelelim başka idarecilere : 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Yasasının 2301 sayılı Kanunla değişik 2 nci mad
desine göre, Çalışma Bakanlığında; Çalışma Genel 
Müdürü İbrahim Tekelioğlu, Yurt Dışı tşçi Sorun
ları Genel Müdürü Erdoğan İçen, İşçi Sağlığı Ge
nel Müdür Yardımcısı Mehmet Koyuncuoğlu ve 18 
kişinin görevlerine daha henüz Ekim 1982'de son 
verildi. Neden bu iş ilgilerce görülemiyor da Sıkı
yönetim işe el koymak zorunda kalıyor?.. 

Bir simitçiden bile vergi almaya çalıştığımız bir 
devirde, Soma Termik Santralında 1 milyar yolsuz
luk yapıldığı hakkındaki dosya soruşturma için sıra 
beklerken bir anda bir infilak zuhur ediyor ve 1 mil
yar 100 milyon zarar daha tespit ediliyor. Kısacası, 
yolsuzluk dosyası açıklarını kapatabilmek için 1 mil
yar daha kül olmuş ve bunlara sebebiyet veren ida
reciler, vatandaşın alın teri olan vergiyi viski kadeh-
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lerinde içmeye, koltuklarında oturmaya devam etmiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vatandaşlarımız arasında çok kullanılan bir ata

sözü vardır; «Balık baştan kokar» derler. Yukarıda 
bir kısmını sıraladığımız örnekler, bu başların bazı
larının gerçekten ne derece kokmuş olduğunu gös
termektedir. Bu konuda daha önce yaptığımız bazı ser
zenişler ise, her nedense tam ters değerlendirilmiş ve 
her bakımdan devlet adamlığı ciddiyetini haiz, bera
ber çalışmak şerefine nail olduğum, dürüst ve taraf
sız bazı vali arkadaşlarımız merkeze alınmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısacası, bu kadar idarî gaflet içinde bu bütçe

lerden beklenen faydalar sağlanamaz. Meclisten bir 
yetki kanunu da çıktığı halde hâlâ yeterli temizliği 
yapamayan 12 Eylül kadrolarını gerçekleştiremeyen 
sayın bakanlarımızdan medenî ülkelerdeki meslektaş
larının hareketlerine bakıp istifa müessesesinden gü
zel örnekler vermelerini diler, hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fehmi Kuzuoğlu ve Sayın Lütfullah Tos

yalı arkadaşlarımızın önergeleri üzerine az evvel oku
duğum Programda «Devlet Başkanlığı Bütçesi» şek
linde geçen tarifin «Cumhurbaşkanlığı» şeklinde tas
hih edileceğini arz ederim. 

Efendim, Sayın Kamer Genc'i rica ediyorum. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri, Sayın Başkanım, Değerli Hükü
metimizin sayın üyeleri; 

Ben aslında konuşmak istemiyordum; ancak ben
den önce konuşan arkadaşlarımın konuşma tarzları 
belli birtakım konularda beni fikir beyan etmeye 
mecbur etti. 

Sayın arkadaşlar; 
12 Eylülün olmasındaki amaç, bu memlekette var 

olan taraflılığı, haksızlığı, hırsızlığı, dolandırıcılığı bir 
yere itip şu memlekete dürüst bir yönetim getirmek, 
yönetimin her kademesinde olan insanların da ne 
olursa olsun dürüst davranmak zorunda bırakmak 
biçimiyle değerlendirilmesi gereken bir sistem geti
rilmiştir. 

Şimdi, benden önce konuşan arkadaşlarımız bu
rada birtakım isimler vermek suretiyle bazı kişileri 
suçladılar. Acaba yarına o arkadaşlar suçsuz çıkar
larsa, bu arkadaşlar buradaki suçlamalarının sonucu 
ne yapacaklar, yani bir masuma iftira atmanın ceza
sını çekecekler midir?.. Ne ceza verilecektir burada?.. 
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Şimdi, Reşat Akkaya zihniyetini müdafaa edip de 
bunun karşısında olan zihniyetleri öven insanların 
davranışlarında tarafsızlığı ben göremiyorum. 

Şimdi, konuya geliyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
1982 yılı Bütçesini bütçe yönüyle incelediğimiz 

zaman, Bütçenin ilk anda var görünen, Bütçe - Plan 
Komisyonumuzca açıklanan 135 milyar liralık iç is
tikraz bedeli kadar açığı, aslında Bütçe teknik yönüy
le incelendiğinde bunun 400 milyar civarında olduğu 
açıkça görülmektedir. Bir defa, Gelir Vergisinde 
1983 yılında % 5, Malî Denge Vergisinde % 1 indi
rim yapılacak, Kıymet Artış Vergisi 1983 yılında 
kaldırılacak. Buna rağmen, bütçe gelirleri tahmin 
edilirken bu gelirlerde % 28,5 nispetinde bir artış ön
görülmüş. Bu kanaatimizce bir yandan nispetler dü
şerken, bir yandan fazla gelir göstermek suretiyle ya
pılan bir bütçenin bir defa gelir yönüyle samimî ol
madığını gösterir. 

İkincisi : Bütçe içinde 500 milyar civarında bir 
yatırım görülmektedir. Genel Bütçe tahmini içinde 
% 21 rakamına tekabül eden bu yatırım, aslında 
mevcut bütçe açığı karşısında gerçekleşmemektedir 
veya gerçekleşmesi zor olan bir durumdur. 

Aslında, bütçelerimiz hazırlanırken ilgili teknok
ratlar derler ki, «Zaten bütün bütçe ödeneklerinin 
% ICO gerçekleşmesi mümkün değildir. % 85 nispe
tinde ödenekler harcanır, kalan % 15'de bu bütçe 
açığı içinde müsamaha ile karşılanacak bir durum
dur,» Kanaatimizce, zaten işsizi bol olan bir mem
lekette (Daha önceki arkadaşlarımız açıkladılar, 3,5 
milyon işsiz var) mümkün olduğu kadar bütün im
kânlarımızı kullanmak suretiyle işsize iş bulabilecek 
yatırımlara yönelmek zorundayız. 

Ben, bu hususta Bütçenin gelir tahminiyle ilgili 
Sayın Bakanımızın yaptığı konuşmada açıkladığı ver
gi politikasında yapılacak değişikliklere de dokun
mak istiyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Bütçe gelirleri içinde en büyük yeri alan galiba 

915 milyar lira i'le Gelir vergisidir ve bu Gelir vergi
si içinde servet beyanı gelirin yükseltilmesi için 
önemli bir unsurdur. Şimdi vergi kaçakçıları, mükel
lefler rahatlıkla kaçakçılık yapıyor; fakat elinde göz
le görülen birtakım servetleri var, bunları gizleyemi-
yorlar, gizleme imkânını da bulamayınca mecburen 
kazançlarını artırıyorlar. 
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Simidi, Sayın Bakanımız diyorlar ki, «Biz, mükel
lef iç'in ürkütücü bir unsur olan bu servet beyanna
melerini kaldıracağız veya değiştireceğiz». Ben yan
lış anladıysam özür dilerim. Şimdi, bunları değiştir
diğiniz zaman, çok fik'tif birtakım servet beyanları 
karşınıza çıkar, o zaman da ileride vatandaşlar ka
çıracakları gelir nispetinde yüksek nispette bir ser
vet beyanında bulunacaklar ve bu otokontrol siste
mi olan servet beyanının getirdiği kolaylıktan da 
mükellefler yararlanacaklar, Maliyemiz büyük zarar 
görecektirj 

Yine bir Yeniden Değerlendirme Müessesesi var
dır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu geçici 11 inci mad
desine göre, 1960 dan sonra getirilmiş olan bu Ye
niden Değerlendirme Müessesesini getirdiğiniz za
man, bu defa ne olacaktır?.. Mükelleflerin ayıracağı 
amortisman nispeti artacaktır, o nispette vergi gelir
lerinde bir azalma olacaktır. Gerçi bu 1983 yılında 
uygulanmaz; ama 1984 yılında uygulanabilecek bir 
önlemdir. Bunun da ilerideki vergi politikası üzerin
de yaratacağı hesaplar göz önünde tutulmalıdır. 

Sayın arkadaşlar; 

Sayın Balkanımız bura'da bir konuşma yaptılar 
dediler ki, «Mütekabiliyet ve karşılıklı çıkar esasına 
göre, ithalatta uygulamamız gereken vergi indirim
lerini bazı idareciler keyfî olarak 'indirmektedir.» Büt
çe - Plan Komisyonunda da yapılan konuşmada, me
sela Amerika'dan ithal edilen iş makinalarında % 
85 İlk vergi hiçbir -karşılık gütmeden sıfıra indiril
miştir, dendi. Burada kim menfaatlenmiştir arkadaş
lar?.. Biz onu öğrenmek istiyoruz. Belirli birtakım 
kuruluşlara özel çıkar mı temin edilmiştir?.. Benden 
önce konuşan birtakım arkadaşların sitayişle bahset
tikleri birtakım bakanlar veya idareciler bunu yap
mışlarsa, acaba burada menfaat mi vardır, memle-
ketseverlik mi vardır?.. Bunun da gözden uzak tutul
maması ve hesabının sorulması gerektiği İnancında
yım, 

Değerli arkadaşlar; 

Bir harcama politikamız vardır. Yapılan yatırım
ların İncelenmesinde görülüyor ki, birtakım yatırım
lar yapılmaktadır. Mesela bir yol yapılmaktadır. Yo
la birtakım masraflar yapılmaktadır. O yolun gerek
tirdiği sanat eserleri yapılmadığı için oraya sarf edi
len paralar yok olmakta, ertesi sene gene bu nedenle 
ikinci bir masrafa girilmektedir, bu bir israftır. Bu 
itibarla, yapılacak yatırımlarda miktarın az; fakat 
kalıcı olmasına dikkat etmek gerektiği inancındayım. 

Bir de hepinizin bildiği gibi, bir ihale müessesesi 
vardır bizde. Mevcut 2490 sayılı Kanuna göre ger
çek maliyetler hesaplanmakta, üzerine % 25'de mü
teahhit kârı konulmaktadır; fakat son zamanlarda 
ortaya çıkan ve gazetelere de intikal eden bu «îhale 
mafiası» dediğimiz alıp - satan kişiler vardır ve bazı 
ihaleler % 40 - % 60 tenzilatlarla gitmektedir. Aca
ba, bizim teknik elemanlar ihalenin maliyetini tes
pit ederken gerçekten böyle şişirerek mi inşaat ma
liyetlerini, yapım maliyetlerini tespit etmektedir, yok
sa ki, bu müteahhitler ne cesaretle bu kadar fiyatları 
kırabilmektedirler veya hizmetler yüzüstü mü bıra-
kılma'ktadır? Bunun da bir aydınlığa kavuşması ge
rektiği inancındayım. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanımız burada yaptıkları 
konuşmada, özellikle bir katsayı arttırımına büyük 
reaksiyon gösterdiler ve dediler ki, «Efendim, biz 
katsayıyı artırıyoruz; ama bu artış bazı personeller
de <c/c 25 - 26 civarında bir artış gösterir.» 

Bu % 25 veya % 26 artış gösteren personel hâ
kimlerdir benim bildiğim kadarı ile, çünkü tazmina
tı Vardır % 50. Sayın Bakanım, bir personelde % 20, 
ötekisinde % 25 liik bir farkın kanaatimizce bu ka-

, dar tepkiye yol açmaması lazımdı. Bugün hâkimle
rimiz hiçbir zaman fazla mesai almamaktadır; fakat 
bugün Sayın Bakanlığımızın en üst düzeyinde çalışan 
personeli dahil, birçok teşkilatta çalışan .kişiler fazla 
mesai ücreti almaktadır. Bugün Millî Eğitim Bakan
lığının yöneticisi durumunda olan personel ders üc
reti almaktadır, Bu 'memlekette adalet hizmetini yü
rüten bir hâkimin, dört puanlık maaşındaki artışın 
böyle.tepki ile karşılanması kanaatimizce bu katsa
yının indirilmesi için haklı bir gerekçe teşkil etmez. 

Malumunuz, bugün asgarî ücret 10 bin liradır. 
10 bin liranın birtakım kesintileri yapılmaktadır bu 
6 - 7 bin liraya düşmektedir. Geçen gün gazetenin 
birinde çıkan bir araştırmaya göre, Ekim 1982 yılın
daki aylık fiyat artışı % 3,47'dir. Buna göre acaba 
gerçekten 1982 yılında enflasyon oranı % 37 civa
rında mı kaldı veya % 35 civarında mı kaldı onu 
bilmiyoruz. Şimdi, birtakım gerçekler var, bu ger
çekleri göz ardı etmemiz lazım. Bir memurun, bir iş
çinin hiçbir lüksü olmadan; sigarası, içkisi olmadan 
üç veya beş nüfusu ile birlikte geçinebileceği -asgarî 
en alt düzeydeki bir hayat seviyesinin gerektirdiği 
maaş 26 bin lira civarında iken, bugün devlet me
murlarının ve işçilerinin büyük bir kesimini 10 bin 
lira ile, 12 bin lira ile, 15 bin lira ile geçinme zorlu
ğu içinde bırakmanın nasıl bir sonuç doğuracağını 
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tahmin etmek için herhalde kehânet sahibi olmaya 
gerek yoktur. 

iBugün idaremizin düzeltilmesi için çalışanların 
hakkını vermemiz lazım; ama tabi'iki ekonomik gü
cümüz nispetinde vermemiz lazım. Yalnız bugün 
Maliye idaremiz acaba doğru çalışmakta mıdır?. 
Vergiler İstenilen düzeyde alınmakta mıdır?.. Şimdi 
1983 yılında ekonomimizin gayri safi millî hâsıla 
miktarı 11 milyar hesaplanıyor. Bunun '% 50'sini 
vergi dışı kaynaklar ve masraflar kabul edelim, nor
mal olarak beş milyarın safi bir gelir olması la
zım, yani normal bir hesap yaparsak. E.., bunun ı% 
50'si 2,5 milyar lirası sırf vergi olarak gelmesi lazım. 
Bizim aldığımız ne kadar?.. Herhalde bu bizim ver
gi idaremizin ne kadar zayıf kaldığını göstermesi ba
kımından önemlidir. 

Değerli "arkadaşlar; \ 
Tahsilatlar da zamanında usulüne göre yapılma

maktadır. Bugün bizim vergi sistemimiz içinde ka
çakçılık cezaları, kusur cezaları ve bir de mahkeme
lerin verdiği para cezaları vardır. Bunların geç tahsil 
edilmelerinden dolayı, idare bunlardan hiçbir şekilde 
herhangi bir zam almamaktadır. Ben Bütçe - Plan 
Komisyonunda Sayın Bakanımdan sordum, dedim 
ki, «Böyle 50 milyonun üzerinde ceza niteliğinde 
olan alacaklar var mıdır?..» Pek tespiti mümkün de
ğildir. 

Benim bir yolculuğum sırasında bir vatandaş ya
nıma oturmuştu. Bir meseleden bahsetti. Bursa'da 
(O zaman söylemişti; ama soyadı aklımda kaldı) 
soy ismi Arda olan bir filoş kaçakçısı 1978'de 81 mil
yon lira cezaya mahkum edilmiş ve bu adamcağız 
hapisten kaçıyor, İsviçre'de yaşıyor. Türkiye'de gay-. 
ri menkulleri var, iki defa bunun gayri menkullerinin 
satışına karar veriliyor, sayın Maliye Bakanlığımızın 
üst düzeydeki elemanları teleksle satışı durduruyor
lar. Böylece bir yandan Maliye kendi alacağını tah
sil etmiyor," öte taraftan da Çiftçinin taban fiyatı 
zamanında ödenmiyor, yine memurların M E YAK 
kesintisi ödenecektir, «Paramız yok» diye o da 
ödenmiyor, müteahhidin parası ödenmiyor, tşte ak
saklıklar buradan doğuyor. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, bir de personel meselesine, kadrosuzluk 

meselesine değinmek istiyorum. Bugün devlet daire-
leri'nde birçok memurun kadrosuzluk çektiği hepi
nizin malumudur. Devlet çarkını döndüren en 
önemli unsur memurdur. Memurların dürüst çalı

şabilmesi için öncelikle bunların hakkını alması ve-, 
yahutta dürüst değil de isteyerek çalışabilmesi için 
'bunların hakkını alması lazımdır. Teşvik edici bir 
unsurun bunların çalışma şevklerini artırması lazım
dır. E.., bir memur yıllarca kadro almazsa, onda 
çalışma zevki kalmaz veya çalışsa bile istemeyerek 
çalı şır. 

Bu itibarla; mümkünse hiç olmazsa çok zor şart
lar altında çalışan memurlarımızın gerekli olan 
kadrolarını vermek konusunda Sayın Hükümetimi
zin bir çaba göstermesini diliyorum, özellikle bu 
emekli olan memurlarımızın bir kısmının büyük sı
kıntıları var. Bunlar daha önce kadrosuzluk sebebiyle 
veya kadro olup olmadığı meselesine bakılmaksızın 
emekli yapılmış; fakat sonradan ek göstergelerin 
emeklilikten sayılması prensibinin getirilmesiyle 
bunlar, emekliye ayrılmaları sırasında müktesep 
haklarının gerektirdiği kadroda olmadıkları için bu
gün birinci derecenin dördüncü kademesinden emekli 
olan bir memurla kadrosunu alamadan emekli 
olan memur arasında 7-8 bin lira civarında aşağı yu
karı maaş farkı vardır ki, bu da yine emeklilerin 
içinde bulunduğu bu sıkıntılı zamanda önemli bir 
meblağ sayılmaktadır. 

Sayın Başkanım, değerli Başbakanım; Zatıalinize 
karşı gerçekten büyük saygı duyuyoruz, gerçekten çok 
tarafsızlık içinde, tükenmeyen bir enerji içinde mem
leketimizin kalkınması için büyük gayretler sarfe-
den yüce bir kişisiniz. Ancak bir gerçek vardır ki, 
12 Eylül 1980'den sonra Zatıaliniz yönetimi devral
dığınızda bürokrasi kesiminde pek fazla bir değişik
lik olmadı. Biz de istiyoruz ki (Benim şahsi kanaa
tim odur ki) bürokratın uzun süre kendi yerini mu
hafaza etmesi idarede istikrar ilkesinin sağlanması 
bakımından gereklidir. Ancak, bazı devlet memur
larının, (durumu bize çok intikal ettiği için Zatıali
nize aktarmacı bir borç biliyorum). Görevine son ve
riliyor. Kendilerine bir kâğıt gönderilerek «Sizin gö
revinize son verilmiştir.» deniyor. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, bir memur için 
iki hak çok önemlidir. Birincisi yaşama hakkı, diğeri 
de memuriyetine devam edip etmeme hakkı. Elbetteki 
12 Eylül öncesinin yarattığı büyük haksızlıklarda, bü
yük anarşide 'birçok memurun büyük payı vardır; an
cak o sırada birbirini çekemeyen birtakım memurların, 
Sı'kıyönetimlin kendisine yarattığı birtakım avantajlar
dan yararlanmak suretiyle karşı insanları mağdur etme 

415 — 



Danışma Meclisi B : 13 12 . 11 . 1982 O : 3 

gibi bir sonuç da doğabilir. Bu itibarla, benim Zatıâli-
nizden istirhamım şudur ki, eğer mümkünse, görevine 
son verilen bu memurların bir suçu varsa, hiç olmaz
sa o suçu da kendisine hatırlatılırsa, kendisi yönün
den tatmin olması bakımından, ferahlanması bakı
mımdan da önemlidir. (Takdir yüce kişiliğinize aittir. 
Ben bunu burada dile getirmeyi bir borç biliyorum. 

Sayın Başbakanım, malûmunuz olduğu üzere, 2559 
sayılı Yasa çıkarıldı. Bu 2559 sayılı Yasada şöyle bir 
hüküm vardır «İdare, 20 yılını dolduran memuru 
re'sen emekliye sevkötme hakkına sahiptir.» Bize in
tikal eden hususlar doğru ise, (ki her halde doğrudur, 
bize yalan söylemezler.) bu memurların bazdan der
ler kıi «Biz zamanında 2559 sayılı Yasadan yararlan
mak için idareye müracaat ettik; fakat idare o zaman 
bizi emekli etmedi; ama arkasından o Kanunda geti
rilen süre geçtikten sonra görevimize son verildi. Şim
di biz çoluk çocuk ile ne yapacağız, aç kalma ıteh-
likesi içindeyiz?..» 

özür dilerim, hiçbir art niyetim olmadan ve mü
balağa etmeden şu hususu size arz ediyorum: Acaba 
böyle keyfî işlemlerin önlenmesi mümkün olamaz 
mı?.. Suçlu memuru kesinlikle korumak istemiyorum. 
Çünkü bu memlekette daima dürüst, tarafsız insan
lara muhtacız ve bu memleketin bu gibi insanların 
omuzlarında yüceleceğine inananlardanım. Bu itibar
la, bunları da Zatıâlinize hatırlatmakta büyük bir ya
rar görüyorum.-

Sayın Başbakanım, Kalkınmada Öncelikli Yörelere 
yapılan yatırımlarda güdülen politika konusunda da 
bir ikli şey söylemek istiyorum. Malûmunuz, bu kü
çük yerlerde birtakım yatırımlar yapılabilir; ama özel 
teşebbüsün herhangi bir yatırımı yok. Mesela, bugün 
Türkiye'nin genelinde uygulanan ziraî faiz politikası
nın, kalkınmada öncelikli bir yörede uygulanması 
mümkün değildir. Bugün Ziraat Bankasının verdiği 
(kredi faiz oranı % 22'dir. Meselâ bugün bir Bingöl'de, 
bir Bitlis'te, bir Ha'kkârMe, bu krediyi alıp da bir 
tavukçuluk yapmak, hayvancılık yapmanın imkânı 
yoktur. Çünkü vatandaşın satma imkânı yoktur. 

Benim bu konuda önereceğim husus şudur: Dev
letimiz bu gibi yerlere özellikle bu ziraî faaliyetlerin 
teşviki için alım merkezleri kurmalı ve mümkünse 
faiz oranlarını daha da düşürmek suretiyle kredi ve
rerek, buradaki vatandaşlara öncülük yapmalıdır. Gi
diyorsunuz bakıyorsunuz kahvehanelerde binlerce in
san boş oturuyor. Halbuki o yörede bir tavukçuluk, 
bir hayvancılık veya buna benzer birtakım faaliyet
lerin yapılması mümkündür. 

Bir de Doğu Anadolunun gerçekten emsali az tabiat. 
güzelliklerine sahip turistik bölgeleri vardır. Bura
lara da turizm yönünden bir öncelik tanınırsa ger
çekten oradaki yöre halkının kalkınması bakımından 
önemli bir unsur olur. 

Hepinize saygılar sunarım efendim.' (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Aydemir Aşkın'ı rica ediyorum. Buyurun 

efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin Sayın üyeleri, Sayın Başbakanım, değerli 
bakanlar; 

Türkiye gibi, Devletin sadece idarî açıdan değil, 
ekonomik yönden ide büyük öneme sahip olduğu ve 
Devletin ekonomik bayatta büyük paya sahip olduğu 
bir ülkede, bütçenin tartışılması, kabulü çok daha 
büyük bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle bütçe ra
kamları üzerimde eleştiri yapma yerine, bütçenin ve 
onun dayanağı olan yıllık programın temel hedefler 
olarak almış olduğu hususlardaki tutarlılığı, isabetli, 
mevcut sorunları, karşılaşılabilecek güçlükleri dlile ge
tirmekle yetineceğim. 

Önümüze getirilen bütçenin hedef aldığı üç önemli 
konu, enflasyonu önleme, ihracat artışına süreklilik 
kazandırma ve istihdam sorununu çözümlemedir. Ben 
sondan başlamak istiyorum. Zira istihdam sorununu 
çözümleme, ülkede ekonomik hayatın geliştirilmesi, 
üretimin artırılması, yönlendirilmesi ve kalkınma hızı
nın yükseltilmesi anlamını taşır. Dolayısıyla meseleye 
yatırımlar ve kapasite kullanımı bakımından yaklaş
makta yarar görmekteyim. 

Memnuniyetle ifade edelim ki, 1978 yılında baş
layan ve reel olarak süratle azalan ve 1980 yılında 
— % 10'a kadar düşmüş olan toplam yatırımlar, eko
nomik istikrar programının uygulanmaya başlamasıy
la beraber, önce yavaş, sonra biraz daha hızlı artmaya 
başlamış ve 1981'de % 1, 1982'de % 2 dolayında ve 
1983'te de biraz önce Sayın Bakanımızın da açıkla
dığı gibi, yatırımların reel olarak % 6 civarında art
ması öngörülmüştür. 

Bu noktaya öncelik vermemin ve dikkati çekme
min önemli bir nedeni vardır. Ekonomik hayatta ve 
ekonomik teoride bilinir ki, bir ülkede duran ekono
miyi harekete geçirmek ve dolayısıyla multiplicateur 
ve accelerateur denilen iki önemli faktörü devreye soka
bilmek için, yatırımların reel olarak yıldan yıla art
ması gereklidir. Yani, aynı miktarda her sene % 10, 
% 10 yatırımları artırma yerine ]C/C 5, % 6, % 8 gibi 
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artırmak çok daha büyük bir dinamik içermektedir. 
Bu nedenle, bunu memnuniyetle hatırlatıyorum; ama 
hemen dikkatleri de çekmek isterim ki, bugün 1983 se
nesinde öngörülen ve 1968 fiyatlarıyla 145 milyar li
ra dolayındaki yatırım hacmi, halen 1977 yılının, 1978 
yılının ve 1979 yılının reel yatırım miktarının altında
dır. Dolayısıyla rakamların çok büyümüş olmasına 
rağmen, Türkiye'nin yapabildiği yatırımlarla sağlamış 
olduğu fizikî yatırım hacmi, halen o geçmiş yılların 
düzeyine bile ulaşamamıştır. Bu nedenle, meselelerin 
nereden ileri geldiğini, Bütçeye konulan bu rakamla
rın yetersiz kalmasının nedenlerini ve sarfedilen gay
ret ile elde edilen netice arasındaki dengesizliği bu 
açıdan dile getirmek lazım ve bu konuda biraz, mese
leyi hoşgörü ile karşılamak lazım. 

Diğer bir ifadeyle Türkiye, eğer gerçekten ekono
mik istikrarı, ekonomik durgunluk anlamında tescil 
etmek ve ebedileştirmek istemiyorsa, öncelikle reel 
yatırım hacmini geliştirmek «ve yatırım hızını artır
mak lazımdır. Hemen bunun yanında, eğer Türkiye 
gibi, birinci derecede yatırım fonları darlığı çeken bir 
ülkede, büyük dış borçlanmalarla, büyük dış borç yük
leri altına girilerek yaratılmış olan üretim kapasitesi, 
tam olarak kullanılamıyor ve sanayide, imalat sana
yiinde üretim kapasitesi % 53'ler % 55'ler dolayında 
dolaşıyor ise, bu durumda da ekonominin dinamik 
şekilde ileri atılması ve gerçekten de işsizliğin önlen
mesi için daha fazla işgücü kullanılması imkânları sı
nırlı kalacaktır. Daha da önemli bir tehlikesi; bu ko
nuda Sayın Hükümetimizin dikkatlerini çekmek iste
rim, düşük kapasite kullanılımının Türkiye gibi yeni 
sanayileşen ülkelerde büyük bir tehlikesi vardır. 

Bilindiği üzere, yeni sanayileşen ülkelerin üstün
lükleri olmayan fabrikaları yeni kurmak ve genellikle 
yüksek teknolojilerle kurmak ve bu suretle eskimiş fab
rika sahibi ülkelerle rekabet edebilmektir. Eğer bir 
sanayi yüzde 50 dolayında bir kapasiteyle çalıştırıyor-
sanız; bu demektir ki, sizin elde etmiş olduğunuz bu 
üstünlük, ekonomik ve teknolojik eskimenin hızlı 
olması dolayısıyla erozyona uğramaktadır, dolayı
sıyla fon darlığı içerisinde fon israfına gitmektesiniz. 
Bu nedenle Türkiye'de düşük kapasiteyle çalışmayı 
sadece üretim azalması olarak değil, yatırımlardaki 
gecikmeyi sadece bir an önce yeni bir üretim kapasi
tesinin devreye sokulmaması açısından değil, onun 
ötesinde bu kullanılan teknolojilerin eskiyebileceği, 
ekonomik eskimeye uğrayabileceği açısından ele alma
mız lazımdır. Zira, bugün örnek olarak gösterebilecek 

Türkiye'de birçok işletme vardır ki, yatırım vardır 
ki, daha kendisini 1/3 amorti etmeden, daha üretime 
geçmeden teknolojik eskimeye, ekonomik eskimeye 
uğramıştır. Bu faktörü çok iyi değerlendirmek zorun
dayız. 

Dolayısıyla Türkiye'nin istihdam sorununu çözüm-
leyebilmesi mutlaka yatırım ve kapasite kullanımına 
bağlıdır. Burada bir hususu da önemle belirtmek is- ' 
terim. Son günlerde Türkiye'de çok tartışıldı; tarım 
mı, sanayi mi diye. Eğer, Türkiye işsizlik sorununu 
ki, Türkiye'nin işsizlik sorunu kolay kolay tamamıyla 
kısa zamanda çözümlenemeyecektir; fakat bu işsizliğin 
baskısı giderek azaltılabilir. Dolayısıyla sanayi yatı
rımlarına öncelik vermek mecburiyeti vardır, çünkü 
sanayide yapılan her yatırım bir işgücü yaratmak için 
yapılan yatırım kendi dışında 2 kişiye daha iş yarat
maktadır. Halbuki bu özellik ne hizmetlerde, ne de 
tarım sektöründe (Maalesef diyeceğim) yoktur. Hal
buki tarım sektörüyle hizmet sektörünün Türk ekono
misindeki, millî gelir içindeki payı yüzde 75'in üzerin
dedir. 

Bu arada yapılan yatırımları yetersiz bulmakla 
beraber takdir ettiğimizi belirttik; fakat Türkiye'de 
son yıllarda, özellikle yatırımların yapısında, kompo
zisyonunda önemli bir değişikliğin olduğu ve bu de
ğişiklik neticesinde konut yatırımlarının toplam yatı
rımlar içindeki payı (Tekrar ediyorum) yüzde 25'ler-
den yüzde 12'lere kadar indi ve 1983 senesinde konut 
sektörü için öngörülen yatırımlar 1982 yılından da 
daha azdır, yani reel fiyatlarla da, carî fiyatlarla da 
1982 yılından azdır. Halbuki konut yatırımları nasıl 
ki, gelişmiş ülkelerde otomotiv sanayindeki kriz eko
nominin bütününü etkilerse, Türkiye'de de konut sek
törü en çok sanayi dalını etkileyen ve sanayie bir çe
şit itici güç yaratan bir sektördür. Bu sektörde 2 önem
li sorunla karşılaşıyoruz. 

Sayın üyeler; 
Türkiye gibi, hızlı nüfus artışı olan ve konut so

runu devamlı olan bir ülkede, Devletin toplam konut 
yatırımlarının ancak yüzde 5 ini sağlamasıyla bu so
run çözümlenemez. Mesele sadece konut kesimine ye
terli fon ayırmak değil, bu fonun özel kesimle devlet 
kesimi arasındaki dağılışın da dikkate almak lazımdır. 
Türkiye'de konut yatırımlarının yüzde 95'i özel ke
simde, daha başka bir değişle kişilerin kendi gayretle
riyle kendi serm ay eleriyle yaptıkları yatırımlara bağlı
dır. Nitekim, konut kesiminin Sayın bugünkü Hükü
metimiz tarafından da gereği gibi ele alınmadığını 
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gösteren en önemli göstergeler buna ayrılan fonlardır. 
Evvela Bütçenin yüzde 2'si ayrılacak denilmişti, 90 
milyar idi, sonra bu 20 milyara inilmiştir ve 20 milya
rın da son elde ettiğimiz bilgilere göre, ancak 6,5 mil
yarı verilebilmiştir. 

O halde bir ülkede eğer konut sorununa sadece 
6,5 milyar lira para ayırabiliyorsanız, o ülkede bu 
sorunu çözümlemenin ötesinde kalifiye olmayan, en 
çok sayıda işçi çalıştıran ve en çok sayıda 200'e ya
kın sayıda sektörü etkileyen bu sektörü, ekonominin 
durgunluktan çıkışında bir yardımcı faktör olarak 
kullanmak mümkün olmayacaktır. 

Yatırımlar kesiminde dikkati çeken, Devletin bu 
konuda şüphesiz endişelendiğini de hissettiğimiz, Sa
yın Başbakanımızın da birçok konuşmalarında, özel
likle son basın toplantılarında belirttikleri gibi, yatı
rımlarda, toplam yatırımlarda olsun, sabit sermaye 
yatırımlarında olsun, Devletin payı giderek artmakta, 
özel kesimin payı giderek azalmaktadır. Kuşkusuz top
lam yatırımların artması önemlidir. Esas önemli olan 
odur. Bunun devlet payı, özel kesim payı belki tartı-
şılamayabilir. Yalnız şurasını dikkate almak zorunda
yız ki, Türkiye gibi kamu kesiminin diğer kesimlere 
nazaran gerek yatırım projelerinin gerçekleştirme sü
releri, gerekse verimlilik düzeyleri bakımından daha 
dezavantajlı olduğu bir ülkede, eğer yatırımlarda ağır
lık bu sektöre kayıyorsa, bu ekonominin toplam dina
mizmi bakımından ve Sayın Başbakanımızın da dün 
işadamlarımızla yaptığı toplantıda söylediği gibi, özel 
sektörün dinamik gücünden yararlanma bakımından 
büyük sakıncalar yaratır. Bu önemli bir sapma ola
rak dikkatleri çekmelidir. Bunu da belirtmekte yarar 
görmekteyim. 

Diğer taraftan gelelim 2 nci önemli sorun : Enf
lasyonun önlenmesidir. Gerçekten de Hükümetimiz 
enflasyonun önlenmesinde sadece bizlerin değil ulus
lararası kuruluşların ve başka ülkelerin de takdirini 
kazanan, tutarlı ve sadece enflasyonu durdurucu de
ğil, enflasyonu geriye çekmeyi başaran bir politika iz
ledi; fakat şunu önemle belirtmek isterim ki, şu anda 
1983 senesi için öngörülen yüzde 20 enflasyon hızını 
gerçekleştiren, yani enflasyon hızını yüzde 20'de tu
tabilmek için ortaya konacak gayretler ve alınacak 
tedbirler 1980 ve 1982 yılından çok daha tutarlı, çok 
daha genel ve etkin olmak zorundadır. Zira. bugün
kü enflasyonun yapısı artık yüzde 95 maliyet enflasyo
nu şekline dönüşmüştür. Bunun böyle olduğunu bir, 
iki endeksle belirtmek isterim. Kuşkusuz sizler, buna 
başka şeyler de ilave edebilirsiniz. 

12 . 11 . 1982 O : 3 

Bunlardan 1 incisi; toptan eşya endekslerine dik
kat ediniz, sanayi ürünleri, yarı mamuller ve ham
maddeler endeksi diğer endekslerden çok daha hızlı 
artmaktadır. Dolayısıyla bu sanayide girdi meselesi
dir, yani hammadde ve yardımcı maddelerin fiyatla
rını artırmaktadır. Bu bir maliyet enflasyonudur. 

Diğer taraftan Türkiye'de 1981 yılma kadar mev
cut olmayan bir olay çıkmıştır. Bu olay biraz önce 
birçok arkadaşlarımızın, bu arada Sayın Şengün'ün 
de bir nebze belirttikleri gibi, çok önemli unsur ve 
dikkat edilmesi gereken bir unsur teşkil etmektedir. 
1980 yılına kadar, hatta faizlerin nispeten serbest bı
rakıldığı diyelim, döneme kadar işletmelerin toplam 
maliyetleri içerisinde, faizlerin daha genel deyimle 
finansman masraflarının payı yüzde 5 ve bunun al
tındayken bu oran son yıllarda, bugünlerde yüzde 20' 
ye yükselmiştir, diğer bir deyişle finansman maliyetle
ri için gerekli harcamalar işgücü için yapılan harca
maların önüne geçmiştir. Dolayısıyla maliyetleri belirle
yen ikinci önemli faktör olmuştur, hammadde ve yar
dımcı maddelerden sonra. 

Bu şekildeki bir ekonominin uzun süre rekabet 
gücünü muhafaza etmesi ve dinamik alana^ bir saha
ya geçmesi mümkün değildir. Bu da maliyet enflasyo
nuna dönüşen enflasyonun diğer bir yönünü göster
mektedir. Nihayet İstanbul Sanayi Odası tarafından 
Türkiye'nin 300 büyük şirketi düzeyinde yapılan, (ve 
buna KİT'ler de dahildir) bir ankete göre şirketlerin 
ciroları üzerinden kârlılık oranları giderek daralmak
tadır. 

'Bu daralma demek ıkii ımaliyet enflasyonu dola-
yiısıyladıır. Eğer tallldp enflasyonu olmuş olsaydı, to-
llıep enflasyonu dolayısıyla kârlılık marjımın artma
sı gerdeli Mi. Belki kısa sürede ıbu önemi değildir; 
arnıa Mir liıkıi sene ıbu dunum devamı ettiği takdirde 
iökonomıide ıbaşlka (meseleler ortaya çılkaıbilir. Bütün 
bu nedenlerle Hüklümetiımizıim enflasyonla mücade
lesinde iantlik maliyetlerti düşürecek tedbidetre ömce-
liık vermesii ve bu suretle sanayide ve diğer Ikesiım-
ferde üretim maliyetlerimi aşağıya çelkımek suretiyle 
bem üç italebi bu suretle Ikarşılayabllmesii, hem de İh
racatta rekabet gücünü (muhafaza edebilmesi lazım
dır. 

Bu konuda önlemli 'bık noktayı daha Melk'tmek ıis-
ıteriim. Maliyet enifl'asyonunu artıran ve destekleyen 
dördüncüsü, 'bildiğimiz üzere 1980, 1981, 1982 yılın
da Türkiye'de sübvansiyonlarım; kaldırılmıiası neti
cesinde KİT'ler zaımılanmı çeşitli oranlarda yap-
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tnışlar ve antik K'tTIer içerisinde zamanlı olan şir
ketlerin Sayısı, 1982 rakamı elimizde yok, 1981'de 35 
büyük KİT arasında 7 - 8'e düşmüştür. Bu önemli 
bir gelişimedir. Aritık KİT'lerin bugün iç'in toplamda 
ne bilanço zararlar», ine de daha ziyade fiyatların dü
şük tutulması dolayısıyla yaıpttılkları zararlar söz ko
nusu değldiır; sadeoe fon açığı vermektedirler; fakat 
KİT'lerim ©skiden sübvanslyone edilmek suretiyle 
neticede bütçeden karşılanan bu zararlarının piyasa
ya ve satış fiyatlarına yansıtılması, pahalı maliyet
lerle çalışan KtTılierin, bütün bu pahalı çalışmalaırı-
nın ötlklieriıni tüketiciye ve özellikle diğer sanayi 
kesıimlertine yansıtabilmeierime yol açmıştıır. Bu yan
sıtma bir maliyet enflasyonudur. Buradaki KİT'leri 
reorganize ©defken, KtTleri zarardan kurtarıp za
rarı bütün ülkeye! yayarken, diğer taraftan da KİT' 
ferin ürettiği bu baırnımaddelerı, enerjiyi ve temel 
hizmetleri kullanan sanayii kesimlerine rekabet gü
cünü kazandırabilmek için mutlaka KİT'lerin daha 
rasyonel çalışmak suretiyle kendi işlerimde maliyet
lerimi düşürmelerine öncelik vermek gerektiği ve ted
birlerin bu yönde yoğunlaştırılması gerektiği kanı-
sındayımi; 

Üçüncü olarak, dış ekonomik ilişkiler yönünde 
yıllık programda ve bütçede öngörülen hedeflere ula
şılabilecek imidir?..̂  Bugüne kadar uygulanan politi
kalar !bu Ikonudaikli ümitlerimizi artıırrn'akıtadır. Dola
yısıyla 'bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı konu
sunu tartışmak istemiyorum. Sadece Bütçede «İhra
cattaki! 'gelişmeyi devam ettirilmek» deyimini yetersiz 
(buluyorum, «Dış ekonomik ilişkilerimizdeki gelişmeyi 
sürdürmek ve geliştirmek» dememiz lazımdır.: Çün
kü, rakamlara eğer dikkatle bakarsanız, artık Tür
kiye belirli mevsimlerde belirli ürünler ihraç eden, 
belirli ülkelere ihraç, eden, belirli mevsimlerde itha
lata yapıp diğer aylarda oturan bir ülke olmaktan 
çıkmış, Türkiye'de ihracat ve ithalat 12 aya diyebi
lirim Udi çok (muntazam bir şekilde yayılmıştır. Bu 
belki ihracattaki artıştan çok daha önemli bir olay
dır. Çünkü artık Türkiye'de ihracatın mevsimlik ve 
geçici, ithalatım mevsimlik ve geçici veyahut da spe
külatif bir faaliyet olmadığını, ekonominin ihtiyaç
larına ıgöre yıl içinde dağıldığını, dolayısıyla normal 
bir faaliyet şekline geldiğini göstermesi bakımından 
önemidir. 

O halde, Türkiye'de dış ekonomik ilişkileriımiz-
dtelki iolutmlu gelişme sadece ihracatın ve ithalatın ay
lara dağılışında değil, diğer taraftan bugüne kadar 
ihracatta sadece malî üretip gemiye yükleyen ve do-
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layısıyla FOB satışları yapan Türkiye aritık ihraca
tının büyük bir kısmını gerçek ihracatçı ülkeler gibi, 
malı hazırlamakta, 'yüklemekte, kendi taşıt araçlarıy
la taşıttırmıakta, satmakta ve dolayısıyla artık ger
çek anlamda bir ihracatçı olmaktadır. Nitekim, Or
tadoğu ülkelerine yaptığımız ihracatıtaki yazılı geliş
meyi sadece satılan mallardan kazandığımız döviz
lerle değil, bu dövizlerim içinde gizli olan ve Türk 
taşımacılarının Türk vasıtalarıyla taşıtıp onlardan 
dolayı da kazanılan dövizleri de ilave etmek lazım
dır. Sayın Başbakanımızın dünkü konuşmalarında, 
dünkü açıklamalarında da yerinde bir şekilde değin-
dikletfi gibi, artık bu konuda da Türkiye yeni bir 
atılım döneminle girmiştir ve ileride bu taşımacılık 
sadece Türk imalarını değil başka malları taşımak 
suretiyle de gemicilikte, karayollarında ve havayol
larında Türkiye için önemli bir döviz kaynağı ola
caktır. 

Nihayet biraz önce Sayın Balkanımızın da verdik
leri gibi, yabancı ülkelerde çalışan müteahhitlerimi
zin sadece taahhüt almak ve taşaronluk yapmak ye
rime, bu sefer mühendislik firmalarıyla birleşip, mü
hendislik firmalarına oradaki projeleri Türkiye'ınim 
standartlarımla ıgöre yaptırıp Türkiye'deki standart
lara göre hem mal ihraç 'eden, hem proje bedelini 
alan, hem de müteahhitlik bedelini direkt olarak alan 
bir şekle getirilmesi lazımdır. 

©ütün bunları anlatmamın nedeni şudur: Dikkat 
ederseniz bugün artık Türkiye'de dış ekonomik iliş
kileri çözümlemek, sadece geçmiş dönemlerin hükü
metleri gibi 'bir ihracat meselesi, onun yanında sade
oe işçi dövizlerini nasıl getiririm meselesi değildir* 
Onun daha ötesinde çok yönlü ekonomik faaliyet
leri bir arada tutundurimak, birbirini destekler vazi
yete getirmek gereklidir ki, bütçe takanlarının bu
nu da pek sağladığımı iddia etmek sanırım ki bu söz
lerimizle biraz ters düşer. 

'Bütün bunlara rağmen, bir hususu önemle 'be
lirtmek isterim ki, Türkiye 1974 yılında baş
layan ve 1979 yılında ukitnci petrol şokuy
la gerçekten bütün ülkeleri sarsan ve o ülkelerin dış 
ödemeler dengesini bozan hareketin, olayın cevabını 
ve bunun olumsuz etkilerini ancak 1981, 1982'de gi
dermeye başlamıştır ve Türkiye petrol faturasını öde
yebilmek için bu gelişmeyi mutlaka sürdürmek mec
buriyetindedir; buna ne kadar büyük önem verilse ye
rindedir. 

Bunları anlattıktan sonra, eğer müsaadeleriniz olur
sa önemli birkaç dengesizliğe, yani Türkiye'de ekono
mik istikrarı sağlarken, birçok ekonomik dengesizlikleri 
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giderirken ortaya çıkan diğer bazı dengesizliklere deği
neceğim. 

Sayın Meclis üyeleri; 
Türkiye'de para çök konuşuldu, kredi çok konu

şuldu, faiz çok konuşuldu ve konuşuluyor ve hâlâ da 
sorun çözümlenmiş değildir. Yalnız, eğer bir ülkede 
enflasyon % lOO'lerd'en % 35'lere ve oradan da 
% 25'lıere çekilmiş ve % 20'lere çekilme hedefi sap
tanmış ise ve o ülkede hâlâ vadeli mevlduat % 50'lerin 
üzerinde faiz alıyor ve kredi faizleri % 70 ise, bunu 
faizlerin serbest olmasına bağlamak ve normal bir 
netice kabul etmek mümkün değildir. Bu çok önemli 
bir demgesizliıktıir ve ekonomimizi tümüyle etkileyen, 
Hükümetin ekonomiyi yönlendirme tedbirlerinin et
kilerini erozyona uğratan ve ekonomimin canlanmasını 
engelleyen önemli bir faktördür. Tekrar ediyorum, 
bu faktörü sadece faizlerin serbest bırakılmasıyla izah 
etmıeik mümkün değildir. Biraz önce Sayın Maliye 
Bakanımızın da konuşmalarında açıkladıkları gibi, 
«Faizlere müdahale etmeyeceğiz ve faizleri serbest 
bırakacağız» sözü ile de bu mesele çözümlenmez. 
Faizlere müdahale edilmesin; kabul ediyoruz; çünkü 
Türkiye'de faizlere müdahalenin acılarını bir örnek
le biraz sonra açıklayacağım; fakat faizlerin bu derece 
anormal, yani reel faizlerin; 'düşününüz, şöyle bir 
değerlendirme yapıyorum, % 50 mevduat faizini % 
12,5 stopaj, % 37,5 kaldı. % 20 enflasyon oranını 
çıkarınız; % 17,5 reel faizie çalışan bir ülkede eko
nomiyi kalkındırmak mümkün değil. Hiç kimse başka 
yere yatırım yapmaz, hepsini bankaya verirsiniz. % 
17,5 net geliri olan bir ülkede ben başka yere yatı
rım yapmam doğrusu. Hele o bankaları da devlet ga
ranti altına almış da «Zayıf banka - kuvvetli banka 
yoktur, hepsi sağlamdır» demiş ise, ben o ülkede baş
ka yere para yatırmanı. Dolayısıyla burada büyük 
bir dengesizlik vardır. Bu dengesizliklerin nedenleri
ni araştırıp bulmak lazım. Bence en önemli denge
sizlik devletlin aşırı derecede özel kesimiden, daha 
geniş şekilde söyleyeyim, «Hane halkı» dediğimiz ke
simden devlet kamu kesimine aşırı derecede fon trans
ferlerine hız vermiş olmasıdır. Bunun bir tek rakamı
nı vereyim: Türkiye'de 1980 yılında kaynakların 
% 4,2 reel artacağı kamu kesimi tüketiminin ise, 
% 8,4 olarak artacağı kabul ediliyor. Bir ülkede top
lam kaynaklar 4,2 artarken, o ülkede kamu kesimi
nin tüketimi özel kesimden hızlı ve 8,4 artıyorsa, 
burada önemli bir transfer var demektir. Zaten bu 
transferi başka örneklerle de anlatmak mümkündür. 
Bu dengesizlik mutlaka çözümlenmelidir. Nihayet, 
diğer önemli bir neden, biz dar para politikasıyla pa

halı para politikasını birbirlerine karıştırıyoruz. Bu 
ikislini ayırmamız lazım. Bugün Türkiye'de faSizlenn 
resmen tespit edildiği 1980 öncesi sistemi uygulan
maktadır, dolayısıyla da faizler gerek mevduatta, ge
rek kredilerde pahalı olmaktadır. 

Biraz önce faizlere müdahalenin zararlarının ya
rarlarından fazla diduğunu, dolayısıyla faizlere müda
haleyi uygun görmüştüm. 

Değerli Meclis üyeleri; 
1977 - 1980 yılı Temmuzun faizler serbest bırakı-

lıncaya kadar bankalarda meVduatı olan vatandaş
lar, devlet tahvili almış olan vatandaşlar, özel kesim 
tahvili almış olan vatandaşlar, yani bir çeşit borç 
vermiş olan vatandaşlarımızın hepsi 800 milyar lira 
kaybettiler enflasyon hızıyla faizler arasındaki farktan 
dolayı. Halbuki faizler serbest bTakıldıktan sonra ban
kerlik olayları dolayısıyla açık ekonomide 100 milyar 
kaybediU'ince kıyametler koptu. Birisimde görülmeden 
800 milyar, 'dolayısıyla her seneye 200 milyar düşer, 
halbuki burada ise, 100 milyarlık bir kayıp olmuştur 
ve birçok tedbirlerin alınması isitenilmiştir. 

Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri; 
Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür 

eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydın Tuğ'u rica ediyorum. 
AYDI?4 TUĞ — Sayın Başkan, Cumhuriyet Hü

kümetinin Değerli Başbakanı ve Bakanları, sayın 
üyeler; konuşmama başlamadan evvel hepinizi saygı
larımla selamlarım. 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını Bütçe -
Plan Komisyonumuz incelenmiş ve Meclisimizin tet
kikine sunmuştur. Tasarıyı zamanında görüşerek 
değerli katkılarıyla birlikte Meclisimize sunan Büt
çe - Plan Komisyonunun Başkanı ve sayın üyelerine 
teşekkür ediyor ve değerli çalışmalarından dolayı 
kutluyorum. 

Değerli üyeler; 
Bütçelerin görüşülmesi, teknik yapısı üzerinde ol

duğu kadar, genel anlamda da ülkenin ve milletin 
içinde bulunduğu şartların ve amaçların belirlenmesi
ne de fırsat verir. Bu nedenle bütçeleri sadece devle
tin gelir ve giderlerini gösteren kanunlar şeklinde 
yorumlamak doğru değildir. Bütçeler, kamu yöneti
minin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayacak fi
nansman kaynakları olduğu kadar, ekonomi politika
sının başta gelen araçlarından biri olması nedeniyle 
de ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve 
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toplumun istek ve bekleyişlerine de yardımcı olması 
yolunda tedbirleri kapsamaktadır. 

Bu açıdan, bütçe görüşmelerinde hükümetlerin 
siyasî, sosyal, ekonomik alanda izledikleri politikalar 
ve bu politikaları gerçekleştirmesi için getirdiği ilke
ler eleştirilir, konular tartışılır. Parlamento tarihimiz
de bütçe görüşmelerinde bu usul önemli gelenekler
den birisi olmuştur. 

Bu nedenle 1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler bize, 21 Eylül 1980i günü 
göreve başlayan Değerli Hükümetimizin icraatı hak
kında görüşlerimizi açıklama fırsatı vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şahsına ve Kabine Üyelerine büyük saygı duydu

ğum Sayın Ulusu Başkanlığında kurulan Hükümet 
gerçekten güç bir dönemde görev almıştır. Başarılı 
çalışmalarını mukayese edebilmek için 12 Eylül ön
cesi Türkiyesinin ekonomik ve sosyal şartlarını gözü
müzün önüne getirmek kâfidir : 

Ekonomi tümüyle felce uğramıştı, döviz ihtiyacı 
had safhada, acilen gerekli mallar ithal edilemiyor, 
kamu düzeni bozulmuş, Devletin varlığı tartışılır hale 
gelmişti. O günlerden bugüne gelinmesinde gösterdik
leri sabırlı çalışma ve üstün gayretleri için şükran 
hislerimi tekrar ifade etmek isterim. 

Bununla beraber bazı dilek ve temennilerimizi 
huzurlarınızda dile getirmeyi, Hükümetimize içten 
bağlılığımızın bir gereği olarak değerlendirmelerini, 
başarılarının daha da artmasını temine matuf içten 
dilekler olarak kabul buyurmalarını istirham eyle
mekteyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1983 yılına girerken ülkemiz tam bir barış ve sü

kûn ortamı içinde bulunmaktadır. Bunun için ger
çekten minnettarız. Bu konuda amaca ulaşmış, sa
vaşı kazanmış durumdayız. 

Bununla beraber, .Yüce Atatürk'ün bir sözünde 
ifade ettikleri gibi «Memleketimizin iç idaresi yalnız 
huzur ve asayiş ile değil, iktisadî kalkınma faaliyet
leriyle de güçlendirilmelidir.» 

Herhalde bu kısa süre içerisinde Hükümet ve 
Meclis olarak bizler, ağırlık vermek mecburiyetinde 
olduğumuz konular bunlar olmalıdır. 

Değerli üyeler; 
Cumhuriyetimizin gerçek sahibi Türk Milleti, 

sağduyusunu bir kez daha göstermiş, Kurucu Mecli
sin hazırlayıp onayına sunduğu Anayasaya % 90'ın 
üzerinde bir oranla «Evet» demiştir. Bu, Yüce Ulu-
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sumuzun 12 Eylül Harekâtını yaratanlara ve yöne
tenlerine duyduğu güven hissinin bir ifadesidir. Bu 
güvene layık olabilmek için her alanda güçlü devlet, 
çağdaş devlet, etkin devlet anlayışı içinde Milleti
mizin özlemlerini, bekleyişlerini daha yoğun, daha 
etkin, daha hızlı biçimde, elbirliğiyle çalışarak devam 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1983 Malî Yılı Bütçesinin bir özelliği hem 12 ay

lık dönemi kapsayışı, hem de takvim yılı ile uyumlu 
hale gelişidir. Böylece, bütün kamu kuruluşlarının 
bütçe hesapları aynı dönemin kapsamı içine alınmış 
olmakta ve kamu kesiminin finansmanında konsoli-
dasyonu sağlama bakımından bir kolaylık gerçekleş
miş bulunmaktadır. 

Ekonomimizin bugün en hassas alanı finansman 
kesimidir. Kaynakların giriş ve çıkışında ciddî sa
kıncalar yaratan düzensizlikler vardır. Durumun dü
zeltilmesi açısından bütçe uygulaması büyük önem ta
şımaktadır. 

1983 yılı Bütçesi ödemelerinin sağlıklı bir nitelik 
kazanması için bazı sorumluluklar üstlenmek duru
munda bulunmaktadır. Danışma Meclisimizde ele 
alman tasarıya göre, personel harcamalarının 695, di
ğer cari harcamaların 498, yatırım harcamalarının 
554, Bütçenin tümünün 2 585 milyar lira olması ön
görülmüştür. 

1982 Malî yılının gerçekleşme tahminlerine göre 
personel harcamaları 440, diğer cari harcamalar 280, 
yatırım harcamaları 360, transfer 590 ve toplam har
camalar takriben 1 800 milyar lira olacaktır. 

Bu rakamlara nazaran 1983 yılı Bütçesinin artış 
oranı personel harcamalarında % 59, diğer cari har
camalarda % 77.9, yatırım harcamalarında '•% 54.2, 
transfer harcamalarında % 44.4, toplam harcamalar
da % 55.7 olmaktadır. 

1982 Malî Yılı Bütçesinin 10 aylık olduğunu dik
kate alırsak ve bunu V2 aylık dönem olarak ifade 
edersek, genel ve katma bütçeli dairelerin toplam gi
derlerinin yaklaşık 2 trilyon Türk lirası olacağını 
düşünebiliriz. 

Demek oluyor ki, 1983 Malî Yılı Bütçesi % 30 
dolayında bir büyümeye göre hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, 1983 yılında enflasyon hızının % 
20, % 25 dolaylarında, ekonomideki büyüme hızının 
ı% 4.8 olacağı varsayımından hareket edilmektedir. 
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Bu hedeflere göre, cari fiyatlarla gayri safi millî 
hâsılanın % 25 dolayında artmasının beklendiği an
laşılmaktadır. Oysa Konsolide Bütçenin büyüme hızı 
bu oranın oldukça üstünde düşünülmüştür. 1983 yılı 
Bütçesi harcamalarının öngördüğü şekilde gerçekleşe
bilmesi iki önemli faktöre dayanmaktadır : Bunlar
dan biri, bütçe kaynaklarının yeterliliği, diğeri malî 
yönetimin etkinliğidir. 1982 Malî yılında vergi ge
lirleri 1.449 milyar lira olarak tahmin edilmişti. 
Ancak, gerçekleşmenin 1.288 milyar lira düzeyinde 
kalacağı hesaplanmıştır. 1983 yılında vergi gelirleri 
tahsilatının öngörüldüğü gibi, 1.980 milyar liraya 
ulaşabilmesi için yasal ve idarî düzenlemeler bakı
mından büyük bjr çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Bütçe giderlerinin gerektirdiği kaynakların tüm 
olarak gerçekleşmesi halinde ise sorun çözümlenmiş 
olamamaktadır. 

öngörülen kamu hizmetlerinin ve özellikle geniş
leyen yatırımların tatminkâr bir düzeye çıkabilmesi, 
genel ve katma bütçeli dairelerde çok iyi bir orga
nizasyonu zorunlu kılmaktadır. 

Malî kaynakların kullanımı ve seçilen hedeflere 
yönlendirilmesi malî yönetimin massetme kapasitesi
ni geliştirmesine bağlıdır. 

Bilindiği gibi bir bütçenin yalnız kabulü önemli 
değildir; onun uygulanması da önemlidir. Kamu per
sonelinin bu konularda çok dikkatli, çok dürüst, çok 
titiz olması gerekmektedir. Üzülerek söylemek gere
kir ki, eski alışkanlıklarından bir türlü vazgeçemeyen 
kamu personeli bir kısmı iki yıllık süre içinde istenen 
boyutlara ulaştırılamamıştır. Kanaatime göre bu ko
nuda iyileştirici tedbirlere ve düzenlemelere olan ih
tiyaç kesindir. Bu nedenle 1983 Malî Yılı Bütçesi
nin hem sayısal yanını, hem de nitelik yanını dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kalkınma planında dış ticaret gerçekleşmelerinin 

plan hedeflerinin oldukça üzerine çıktığı görülmekte
dir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Türki
ye'nin yıllık ihracatının 1983 yılına kadar 5,4 milyar 
dolara yükseltilmesi hedef alınmıştır. Bu yılki ihraca
tın 6.1 milyar dolar düzeyine yükseleceği kesin gö
züyle bakılmaktadır. İhracat seferberliği olarak ta
nımladığımız bu başarının önümüzdeki yıl da devam 
etmesi için 75 milyar değerindeki ihracat kredisinin 
ihracatçıya kullandırılması gerekecektir ve ayrıca ih
racatın organizasyonu da önemli bir nokta olarak 
görülmektedir. 

24 Ocak 1980'de yürürlüğe konan ekonomik istik
rar programı 2,5 yıllık bir süre içinde Türkiye eko
nomisine büyük rahatlık getirmiştir. 24 Ocak 1980'den 
önceki ekonomik göstergelerle objektif bir şekilde mu
kayese ettiğimizde, ekonominin iç ve dış durumunda 
ilerlemeler olduğu açıkça görülmektedir. Bu iki gös
terge arasında kontrast, alınan tedbirlerin geçerliliği 
hakkında yeterli bir kanıt oluşturmaktadır. Bu siste
matik bir şekilde uygulandığı takdirde, Türk ekono
misinin önümüzdeki birkaç yıl içinde düzlüğe çıkabile
ceğini göstermektedir. 

Türkiye bugün istikrarlı kalkınmanın eşiğinde bu
lunmaktadır. İstikrar programı sayesinde Ağustos 
1982'de enflasyon oranı, Mart 1980 düzeyinin 1/5'ine 
inmiş bulunmaktadır. Mart 1980'de yüzde 132 kadar 
yükselmiş olan enflasyon, Mart 1981'de yüzde 40'a, 
Temmuz 1982'de de yüzde 25.3'e inmiştir. Enflasyon 
oranının bu şekilde düşürülmesi çok önemli bir ba
şarı sayılmalıdır. Çünkü, Gayri Safi Millî Hâsılanın 
artış oranının 1980'de negatif yüzde 1,1'den, 1981'de 
pozitif yüzde 4,2 ve 1982'de pozitif yüzde 4,3'e yük
seltildiği bir zamana tesadüf etmiştir. 

Dünyada büyük istikrar programlarına tesadüf et
mek mümkündür; fakat çoğunda enflasyon oranının 
düşülmesi, kalkınma hızlarında önemli gerilemelerle 
bir arada gelmiştir. Türkiye ekonomisinde meydana 
gelen başarı, arz fazlasının dış piyasalara kaydırıl-
masıyla mümkün olmuştur. Bu tür bir transformasyo
nun Türkiye'den daha sanayileşmiş ülkelerde bile 
uzun ve güç bir süreci gerektirmesi başarının derece
sini göstermek bakımından önemlidir. Bu konuda son 
2,5 yılda elde edilen sonuçlar, gelecek için, bizim için 
ümit vericidir. 

Türkiye'de son 30 yılda birçok ekonomik istik
rar programları başlatılmıştır; fakat hiçbiri 1980 prog
ramı kadar para politikası açısından başarılı olama
mıştır. Pek tabiî bu başarıda ortamın ve çeşitli faktörle
rin de etkisi olmuştur. İstikrar programında sıkı pa
ra politikası en önemli rolü oynamıştır. Para arzı 
1979'da yüzde 56,7; 1980'de yüzde 58,4; 1981'de yüz
de 36,7 oranında artmıştır. 

Etkin olan diğer bir faktör, faiz oranlarının libere 
edilmesidir. 24 Ocak 1980'den sonra uygulanmaya 
konan bu yapısal tedbir, kısa bir süre içerisinde eko
nominin genel yönünü etkilemeye başlamıştır. Eko
nomik mekanizmaların ve ekonomik yapının değişme
sine ve düzelmesine büyük çapta katkıda bulunmuş
tur. 
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Faiz oranlarının libere edilmesi, uzun yıllardan be
ri açık veren tasarruf - yatırım sürecini olumlu etkile
meye başladı. Para, verimsiz ve az verimli sahalardan 
ekonominin daha verimli sahalara doğru hareket et--
meşine yardımcı oldu. Bu suretle sermaye kısa ve 
orta vadede daha etkin bir şekilde kullanılmaya baş
landı. 

Finansal piyasadaki bazı aracıların aksaklıkları, 
para ve sermaye piyasalarının tanzimi için alınan ted
birlerin aksaklığı ve eksikliği, finansal piyasalardaki 
olumlu gelişmelere biraz gölge düşürmüştür. İlk defa 
Türk halkı, paranın ve yatırımının önemini ve po
tansiyelini bu politika ile ancak anlayabilmiştir. 

Piyasa bankerlerinden perişan olan vatandaşların 
yaralarını saracak ve tasfiyeyi hızlandıracak çalışma
ların daha da süratlendirilmesi gerektiğine inanıyo
ruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Enflasyonla büyük mücadele vermiş olan Hükü

metimizin bu Bütçe yılı içinde de başarısını sürdüre
bilmesi için Bütçenin bazı temel özelliklerini taşıması 
gerekmektedir. Kanımca Bütçenin harcamayı kamçıla
yıcı nitelik taşıyan kalemleri sınırlandırılmalı, buna 
karşılık istihdamı ve üretimi teşvik edici nitelik taşı
yan tarafı ise geniş tutulmalıdır. 

Ekonomimizin üretim kesiminde gelişmeyi sağla
yabilmek için üretimde halen en büyük engellerden 
biri olan enerjiye bu dönemde büyük önem verilmeli
dir. Bu konudaki yeni kapasiteler üretim devresine 
sokulmalıdır. 

Bankalar için çıkacak olan yasal düzenlemeleri 
bankalar kadar, kamuoyu da sabırsızlıkla beklemekte
dir. Bankalar için de radikal kararlar alınmadan, sis
temin bugünkü şekliyle işleyip, düzelebileceğini ümit 
etmek güç olmaktadır. 

KİT'lerin ekonomimize daha yararlı hale getiril
mesi için alınacak tedbirler, yapılacak düzenlemeler 
kanımca biraz gecikmiştir. KİT'ler bir plan dahi
linde düzeltilmedikçe, ekonomiye faydalı olamayacak
lardır. KİT'ler açıklarıyla, fiyatlarıyla enflasyonun kö-
rükleyicisidirler. KİT'ler bugün ağırlıklarını sürdürdük
çe ve bünyelerinde ıslahat yapılmadıkça, enflasyo
nunun Batı ölçülerine indirilmesi ileride de güç ola
caktır. 

İnşaat sektöründe resesyon bütün şiddetiyle devam 
etmektedir. İnşaat ruhsatnameleri sayısında yüzde 15,7; 
yapı kullanma izinleri sayısında yüzde 16,9 oranla
rında bir azalma, inşaat faaliyetlerinin hem fiilen 
azaldığını, hem de geleceğe dönük inşaat faaliyetle
rinin azalacağını bize göstermektedir. 

1982 yılının ilk 5 ayında verilen yapı kullanma 
izinlerinin temsil ettiği yüzölçümü yüzde 10,4 arasın
da gerilemiş; 1981 yılında 6 186 metrekareden, 1982 
yılında 5 541 metrekareye düşmüştür. 

istanbul Sanayi Odasının yapmış olduğu bir an
kete göre imalat sanayiinde stok art şiarı bazı sek
törlerde yoğunlaşmıştır. Düşük kapasiteyle çalışma
sına rağmen, stoklarda artışların olması, talep yeter
sizliği olduğunu teyit etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Vakitlerinizi fazla almamak için, kamu maliyesi, 

üretim, maliyet artışları, kapasite kullanımı oranları, 
tedavüle çıkan banknot miktarı ve paranın tedavül 
sürati, Merkez Bankası kredileri, mevduat bankala
rındaki mevduattaki gelişmeler, kredi stoku hakkın
daki görüşlerimi geçip, bir iki konuya temas etmek 
suretiyle sözlerime devam etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Türkiye'nin olağan bir döneme geçiş sürecinde 

bu amaçla olumlu işaretlerin yer yer kendini duyur
ması son derece umut vericidir. Anayasa ulusumu
zun malı olmuştur. Siyasal hayata ve demokrasiye 
ilişkin hukukî düzenlemeler ileride yoğun bir safha
ya girerken bir başka çok önemli konuyu da sürekli 
gündemde tutmak gerekecektir. Türkiye'nin geçmiş 
dönemdeki bütün sorunlarının önemli bir bölümünün 
özünde sosyal ve ekonomik yapının yarattığı sorunlar 
ağırlık kazanmıştır. Sorunların kaynağı, Devletin ya
sal dokusu değil, öncelikle sosyo - ekonomik özel
likleridir. işsizlik, kentlere düzensiz göç, eşitsizlik yer 
yer birtakım meseleler yaratmış, nüfusun süratle art
ması da bunlara ilave edilmiştir. Bu olumsuzluklar, 
geliştirdikleri çaresizlik, umutsuzluk ile öfke birikim
leriyle bir bakıma, geçen devirde her türden kullanı
ma açık hammaddeyi yaratmışlardır. Günümüzde ken
dimize sormamız lazım gelen temel soru şu olmalı
dır : Dünkü bunalıma asla dönmek istemeyen Tür
kiye bunalımın kaynağındaki bazı nedenlerden ne öl
çüde kurtulabilmiştir? Bunlarla etkili bir mücadeleye 
girişebilmiş midir? Bugün için kanımca, soruya kısa 
ve kesin olumlu bir cevap vermek ve noktalamak 
mümkün değildir, ihracatın yükseltilmesi, enflasyo
nun frenlenmesi gibi başarılar gerçekten takdirle kar
şılanacak başarılardır; elbette çok önemlidirler. Bir
çok sorunun çözümünde başlangıçtırlar; ama bir bu
nalımın kaynaklarını kurutmakta tek başına yeterli 
sayılmamaktadırlar. Bu kaynağı oluşturan işsizlik, dar
lık gibi etkenler dün olduğu gibi bugün de karşımız
dadır ve bazılarının gücü maalesef artmaktadır, 
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Dördüncü Beş Yılhk Kalkınma Planının en önemli 
hedefleri içinde yer alan istihdam konusunda ger
çekleşmeler plan hedeflerinin oldukça gerisinde kal
mıştır. Planın hazırlandığı 1978 yılında Türkiye top
lam işsiz sayısı 2 milyon 286 bin kişi olarak tahmin 
edilirken ve bu rakamın plan dönemi sonunda 1 mil
yon 700 bin kişiye indirilmesi hedef alınmışken, işsiz 
sayısında azalma bir yana artış daha da hızlanmıştır. 
3 milyonu aştığı bugünkü rakamlara göre tahmin edi
liyor; Türkiye'deki işsiz sayısı. 

Türkiye'nin zaten bozuk olan gelir dağılımı den
gesi, ücret ve maaşların seviyesi ve tarımdaki destek 
politikalarıyla bozukluğunu devam ettirmektedir. Bazı 
tarımsal ürünler düşüş eğrisi içindedirler. Çok genel 
çizgileriyle günümüzün ekonomisi, kırsal kesim insan
larının büyüyen zorlukları karşısında düzensiz göçe 
yöneldiği ve genç kuşakların geçim koşullarından 
yıprandığı bir görünümdedir. Başka bir deyişle, Tür
kiye'deki sorunların bir kısmı halledilmiştir, halledil
mektedir, bir kısmı da bugün halen devam etmektedir. 

Son yılların birikimi olan bu çıkmazların, kolayca, 
iki yılda, kısacık sürelerde halledileceğini beklemek 
de pek tabiî doğru olmaz. Ancak, ihracatta ve enf
lasyonda sağlanan büyük başarının yavaş yavaş öteki 
temel sorunlara da kaydırılması, vakit kaybetmeden 
tedbirlerinin gündeme getirilmesini yararlı görmekte
yiz. 

Konuşmamı bağlamadan önce birkaç temennimi de 
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

İleride serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazan
dırma yolundaki gelişmeleri daha sistematik, daha şu
urlu ve sürekli hale getirmek gerekecektir. 

KİT'lerin, ekonomik hayatı entegrasyonu yönün
den çabaları hızlandırmak gereklidir. Bu kuruluşların 
fiyatları artırmaları yeterli bir çözüm değildir. KİT'le
rin etkinsizlikleri maliyetlere, fiyatlara yansımakta ve 
enflasyonun kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 

Tarımda üretim artırılmalıdır. Bugün için üretim 
planlaması maalesef yetersizdir.. 

Yatırımların geliştirilmesi sağlanmaLdır ve özel 
sektörün yatırım yapması teşvik edilmeli, bunun ça
releri aranmalıdır. 

Gerçekçi bir kur politikası, daha etkin bir şekil
de sürdürülmelidir. 

Yabancı sermayeden bugüne kadar etkin bir şe
kilde yararlanılamamıştır. Gelen yabancı sermaye geç
mişteki ticarî alacaklıların sahip değiştirmesi, şeklin
de oluşmuştur. Orta Doğu'nun sanayi mamullerinin 

Türkiye'de kurulacak yabancı sermaye artı yerli ser
maye ile ortak yatırımları için girişimler yapılmalıdır. 

Malî konularda acele çıkarılması lazım gelen ma
lî mevzuat ele alınmalıdır. 

İdaredeki kamu kurumlarında reorganizasyon mut
laka bu devirde halledilmelidir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlama gibi 
önemli bir görevin arifesinde bulunan Devlet Planla
ma Teşkilatının fonksiyonları, çalışma şekli tekrar 
gözden geçirilmeli ve çalışmalarına işlerlik kazandıra
bilmek için yeni bir planlama felsefesi ve uygulama
sıyla Devlet Planlama Teşkilatı yeniden reorganize 
edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmamı burada tamamlarken, 1983 Yılı Büt

çesinin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, uygu
lamasını yapacak olan sayın Hükümetimize başarılar 
diler ve hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sırası gelen Sayın Kâzım öztürk burada bulunma

dıkları, biraz rahatsız oldukları için, Sayın Tevfik Fik
ret Alpaslan'ı rica ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, çok kıy
metli Başbakanım ve bakanlarım; 

Önce 1982 yılında ekonomimizde müşahede edilen 
gelişmelere ve eğilimlere kısaca temas etmek isterim. 
Uygulamaya konulan ekonomik istikrar programı ile 
bir yandan üretimi ve mal arzını artırarak diğer yan
dan da enflasyonist iç talebin kısılmasını sağlayarak 
bir dizi politika değişikliği öngörülmüş ve başarıyla 
da uygulanmıştır. 

Kamu maliyesi alanında ise kamu giderlerinin sağ
lıklı kaynaklardan finansmanı temel ilke olarak be
nimsenmiş ve kamu gelirlerini artırıcı ve giderleri de 
azamî tasarruf sağlayıcı yasal düzenlemeler gerçek
leştirilmiştir. 

Programın olumlu sonuçları alınmaya başlanmış
tır. 1981'de gayri safi millî hâsılada sabit fiyatlarla 
% 4,2'lik bir artış gerçekleşmiş, 1982 yılında da % 4,3' 
lük bir artışın gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Programın hedeflerinden birisi de ödemeler den
gesi alanında gözlenen darboğazların giderilmesi ol
muştur. ihracat hedefleri artışla gerçekleştirilebilmiş
tir. ihracatın ithalatı karşılama oranı da yükselmiş
tir. Dış ticaret açığı düşmüştür. Yalmz işçi gelirlerin
de 1982 yılında program hedeflerinin gerisinde kalın
mıştır. 
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Bu olumlu gelişmeleri belirttikten sonra bazı sorun
ların ortaya konulması da uygun olur. 

1982. yılında uygulanan ve kanaatimce Türk çift
çisinin zararına olan taban fiyat politikası bu fiyat
ların tespit ve ilanındaki gecikmeler, alım bedelleri
nin ilk önce % 25'inin, daha sonra % 50'sinin peşin, 
bakiyesinin de altı ay vadede ödenmesi çiftçimizi sı
kıntılara sokmuştur. 

Gübre fiyatlarındaki Devlet sübvansiyonunun as
gariye indirilmesi sonucunda yükselen gübre fiyatları 
büyük çiftçi kitlesinin gübresiz ekim yapmasına ne
den olmuştur. 1980 yılında kullanılan gübre miktarına 
nazaran 1982 yılında kullanılan gübre miktarında bir 
azalma meydana gelmiştir. Elverişli hava şartları 1982 
yılinda oldukça iyi bir mahsulün idrak edilmesine 
yardımcı olmuşsa da her yıl aynı sonuçları bekleye
meyiz. 

Şu ana kadar pancar alım fiyatlarının belli olma
ması, ayçiçeği alımındaki isteksizlik ve Devletin bu 
alımlara isteksiz katılması gibi hususları da arz etme
den geçemeyeceğim. 

Çay müstahsili, tarla büyüklüğü ne olursa olsun, 
günde en çok 10 kilo yaprak çay satabilme şartların
dan şikâyetçidir. Geçen yıldan devreden 30-35 bin ki
lo tonluk kuru çay açığı 1982 hasatınırTerken başla
tılması ve 1982 istihsali ile kapatılmaya çalışılmışsa 
da açığı kapatmak mümkün olmamıştır; er veya geç 
büyük çapta bir ithalatın yapılması kaçınılmaz olabi
lir. 

Türk lirasının Amerikan doları karşısında devamlı 
değer kaybı büyük ölçülere varmıştır. Bu sebepledir 
ki, önümüzdeki günlerde veya en geç y 1 sonuna doğ
ru akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelebileceğini ifa
de etmek kehanet sayılmamalıdır. 

Sayın Maliye Bakanımızın Bütçeyi takdim konuş
malarında, işletmeci kamu iktisadî teşebbüslerinin 
1983 yılında 40 milyar liralık kaynak yaratmaları ve 
aynı yıl zarfında 612 milyar liralık yatırım yapmak zo
runda oldukları ifade edilmiştir. Fiyat yüksekliği do
layısıyla milyarlarla ifade edilebilen stoklarla 1983 yı
lına girecek olan kamu iktisadî teşebbüslerinin bazı 
önemli sektörlerdeki işsizlik ve durgunluk sebebiyle 
ve ilaveten 1983 yılında maaş, ücret ve yevmiyelere, 
sosyal yardımlara yapılması düşünülen ve % 20'nin 
üzerinde tecelli edeceği az çok belli olan bu zamlar; 
akaryakıta yapılacak zam ve en nihayet Türk para
sının sürekli değer kaybı sebebiyle gerek ithal edilen 
ve gerekse dahilden temin edilen hammadde ve nak
liye fiyatlarında vukuu kesinlikle belli olan fiyat ar
tışları muvacehesinde Maliye Bakanlığınca kendileri
ne verilen kaynak yaratma ve 612 milyarlık yatırımı 
nasıl yapacaklarını izah etmek ve burada da inandı
rıcı olmak oldukça müşküldür. Olsa olsa bir tek izah 
şekli vardır, o da Bütçenin tatbike başlamasıyla be
raber bütün KİT mamullerine asgarî bir ölçüde zam
ların yapılmış olmasının kaçınılmaz olduğudur. Bu da 
zaten geçim sıkıntısı içinde bulunan köylü, memur, 
işçi ve esnaf vatandaşlarımızın daha çok sıkıntıya düş
melerine, inşaat sektörünün etkilenmesine, en mühi
mi de zaten büyük ölçülere varmış bulunan işsizli
ğin daha da artmasına sebep olacaktır. 

Enflasyon hızının ne olacağı resmen ilan edilmiş
tir, temennimiz bunun tutturulmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maruzat mm bu bölümünde Sayın' Cumhurbaşka

nımızın Zonguldak'ı ziyaretleri sırasında halka hitap 
ederken aynen; «Anarşi ile kolay mücadele edebiliyo
ruz ve başarılı da oluyoruz; ama rüşvetle mücadelede 
başarılı olduğumuzu söylemek mümkün değildir.» şek
lindeki ifadeleriyle derin mana ve ehemmiyetini be
lirttikleri rüşvet konusuna değinmek istiyorum. 

Gazete sütunlarında ve en kötüsü fısıltı gazetesin
de çeşitli rüşvet olaylarından bahsedilmektedir. Geniş 
bir inceleme ve araştırma ile meselenin kökünde ya
tan sebeplere inilmesi ve bu konuda bir inceleme ve 
araştırma yapılması olumlu sonuçlar verecektir. 

İki konuda yapılan farklı uygulamaya da kısaca 
değinmek istiyorum. Türkiye'de bir bankerlik olayı 
meydana gelmiştir. Çıkarılan kanun kuvvetindeki ka
rarnamelerle meselenin üzerine biraz geç de olsa gi
dilmiştir. Ancak yurt dışına kaçan ve bilahara yurda 
getirilen bir bankerin tasfiyesi konusunda alınan seri 
ve o ölçüde etkin tedbirlerin diğer müflis bankerler 

Çoğu Ziraat Bankasına veya tarım kredi koope
ratiflerine borçlu bulunan Türk köylü ve çiftçisinin 
el emeği, alınterinin karşılığı olan ürün bedellerinin, 
onun borçlu olduğu ikraz müesseselerine faiz ödediği 
nazara alınmadan altı ay vadede ödenmesi; mesela 
21 lira fiyat verilen buğdayın daha aşağı bir fiyatla 
alındığı gibi bir sonuç meydana getirdiğini kimse in
kâr edemez. 

Akaryakıta yap İması kaçınılmaz zamla mazota ya
pılacak zammın büyük bir dikkatle ele alınacağından 
eminim. 

Yine Türk lirası değerinin büyük düşüşü nedeniy
le tarım ilaçlarına, tarım makine ve aletlerine de ye
ni zamlar yapılması beklenebilir. 
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konusunda alınmadığı ve sadra şifa verici açıklama
lar yerine, meselenin tam bir suskunlukla yürütülme
si ve sabık bir Hükümet üyesinin «Bana mı sordular 
da bankere para yatırdılar» şeklindeki gayri ciddî be
yanı haklı sızlanmalar ve nahoş söylentilere sebebi
yet vermiştir. 

İkinci olay ise, kamuoyunda «Asil Çelik meselesi» 
olarak bilinen hadisedir. Bugün Türkiye'de işletme fi
nansmanı bakımından zorluk içinde bulunan milyarlar 
hatta yüz milyarlar yatırılmış birçok şirket ve kuru
luşun mevcudiyetini kimse inkâr edemez. Öyle bü
yük işletmeler vardır ki, 100 - 300 milyonluk işlet
me kredisi temin edemedikleri için kapılarını kapa-
mışlardr ve işçilerine yol vermişlerdir. Bunlar üze
rinde sektör bazında genel bir tedbir düşünülmesi uy
gun olur. 

Asil Çeliğin alımında ileri sürülen gerekçeler ka
muoyunu tatmin etmemiştir. Bütçe müzakereleri dola
yısıyla bu konuda açıklama yapma fırsatı doğmuştur, 
bu fırsatın iyi bir surette değerlendirileceğinden emi
nim. 

Son olarak da kısaca başta Sayın Cumhurbaşka
nımız ve Millî Güvenlik Konseyi olmak.üzere hepi
mizin ve Anayasamıza oy ve hayat veren büyük Mil
letimizin şikâyetçi olduğumuz anarşik olaylarla ilişki
si olduğu söylenen ve arkadaşımız tarafından geniş 
şekilde izah edilen baz1 kişilerin tayinlerinin bazı ba
kanlıklarda yoğunluk kazandığını belirtmek isterim. 
Bugün sadece 6 Eylül 1980 günü Konya'da tertip < 
edilen ve bugün sanıkları sıkıyönetim mahkemelerin
de hesap verme durumunda olan ve bizzat Sayın 
Cumhurbaşkanımızca lanetlenen mitingin ve yürüyü
şün, o vakit meri olan kanun ve usullere uygun ola
rak Konya Valiliğine vaki olan izin alma dilekçesin
de üç kişilik tertip heyeti arasında imzası bulunan bir 
zatın bugün bir bakanlıkta görev aldığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu, merak konusudur. 

Bütçe için Plan Komisyonumuzun sarfettiği gay
ret her türlü takdirin üzerindedir. Geçen yıl olduğu 
gibi, bu y 1 da, tekrar ediyorum, Sayın Başbakanımız 
Ulusu mutlaka başarılı olacaktır. Çünkü başarı için 
şart plan her şey kendilerinde fazlasıyla mevcuttur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akif Erginay'ı rica ediyorum. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler, Sayın Başbakan ve değerli bakanlarımız; 

Bütçe bir memleketin, tabiri caizse, bütün ekono
mik, sosyal, malî yönlerini gösteren bir aynadır. Bir 
memleketin bütçesine baktığımız zaman o memleke
tin hatta ne rejimde olduğunu bile keşfedebilirsiniz, 
görebilirsiniz. Bu itibarla bir bütçenin ekonomik, sos
yal hatta psikolojik etkilerini ve veçhelerini incelemek 
gerekir. Şimdiye kadar benden önceki arkadaşlarım 
bu konulara temas etmişlerdir, bundan sonra da bü
tün bakanlk bütçelerinde gayet tabiî yine ele alına
caktır. 

Ben Bütçenin diğer bir veçhesine, hukukî yönüne 
temas etmek istiyorum. Gerçekten Bütçe bir hukuk 
sistemidir; bütçe hukukundan bahsederiz. Bundan mak
sat gelirlerin toplanması, giderlerin yapılması hak
kında milleti temsil eden Meclislerin yetkili olması
dır. Binaenaleyh, tam anlamıyla bu yetki Meclisler
de, milletin temsilcilerindedir. O kadar ki, Meclisler 
bu yetkileri başkalarına devredemez. Nitekim yeni 
Anayasamızın 163 üncü maddesinde de, hatta ka
nun kuvvetinde kararname bile çıkarılamayacağını 
bütçe bakımından hükme bağlamıştır. O halde nedir 
benim söyleyeceklerim?.. 

Değerli arkadaşlar'm; 
Senelerdir bütçelerimizin kanun metinleri incelen

diğinde tedricen bütçe hukukunu zedeleyen hüküm
lerin bu kanunda yer aldığı görülür. İktisadî şartlar, 
malî şartlar bakımından Yürütme Organına daha faz
la yetki vermek, onların seyyaliyetini artırmak gibi 
bir temayülle bütçelerde demin bahsettiğim bütçe hu
kukuna aykırı düşen hükümler yer almıştır. Bütçe 
Kanununda bu hükümlere göre Yürütme Organları 
belki de 1980 yılının 12 Eylülüne gelinceye kadar bu 
memleketin içinde bulunduğu terör devrinde, ekono
mik anarşide böyle yetkilerin tanınmasında bir payı 
vardır. 

Şu halde, şu noktalan belirtmek üzere sizleri yal
nız hukukî yönünden açıklama yapmak suretiyle bir
kaç dakika daha tutacağım. İlk bir gözlem yeni Büt
çe Kanunumuzda: 78 maddeden 34'ünde Maliye Ba
kanına yetki tanımasıdır. Bir - iki maddede de Bakan
lar Kuruluna yetki tanımaktadır. Gayet tabiî bu yet
kilerin bir kısmı önceden çıkarılmış kanunların tanı
dığı yetkilerdir; fakat bir kısmı sırf Maliye Bakanına 
Meclisin yetkilerinin de bir şekli itibariyle kullanıl
masını vermektedir, örneğin; 7 nci maddede ilgili 
mevzuatına göre şöyle şöyle şöyle yeni birtakım fa
sıllar açma yetkisini tanımaktadır. Buna göre Plana 
dahil programlar için ödenek konulması Yürütme Or
ganına verilmektedir. 
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Şimdi, Yürütme Organı gerektiği takdirde buradan, 
Meclisten, Teşrii Organdan, Yasama Organından çı
kan belirli bir tahsisatı başka yerde kullanmak, onu 
artırabilmek Plan dahilinde olduğu takdirde onun 
için bütçesinde hiçbir yeri bulunmadığı takdirde böy
le bir tertip açmak hakkını vermektedir. Bu, bütçe hu
kukuna aykırı bir esastır, esas demeyeyim; çünkü 
esas normal bir şey olur, bu, bütçe hukukuna aykırı 
düşen bir husustur. 

8 inci maddeye bakıyoruz : 
Burada Yasama Organınca kabul edilen ödenek

leri sınırlamaya yetki vermektedir. Yasama Organı şu, 
şu, şu ödenekler vardır, bunların ilgili organlarca kul
lanılması gerekir diye hüküm koymuştur; fakat Ma
liye Bakanına, iktisadî durum, malî durum, şu veya 
bu ekonomik esaslar çerçevesinde gerektiğinde ilgili 
bakanlıklara veya masrafçı dairelere ayrılmış olan 
ödenekleri azaltabileceğini, sınırlayabileceğim yetki 
olarak veriyor kanun. Bugün söz aramızda diyece
ğim, bazı bakanlıkların hizmetlerini Maliye Bakanlı
ğının tahsisatını vermediği için yapamadıkları da bi
linmektedir. Gayet tabiî Maliye Bakanlığının kasası 
dolu da vermiyor diye bir şey söylenemez, onun da 
imkânları mahdut; özellikle bu y i vergi gelirlerinde 
de bir hayli düşüş var. Binaenaleyh, Devlet kasası 
kâfi gelmemekte, bu itibarla masrafları kısmak mec
buriyeti hâsıl olmaktadır. Kaldı ki, her sene bütçe 
giderlerinin % 80 - 82'si ancak kullanılabilmektedir. 
Aksi takdirde zaten bütçe açıkları da çok fazla olur
du. Fakat anlatmak istediğim sırf hukukî anlamda 
böyle Maliye Bakanlığına verilen bir yetkinin Yasama 
Organının tasarrufunu Yürütme Organına intikal et
tirmekten başka bir şey değildir. 

Diğer bazı hükümler : 
Deniyor ki, 10 uncu maddede; «Personel giderle

ri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları ve di
ğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlarını 
ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir.» Efendim, yetki 
verdikten sonra ne olur, diyeceksiniz. Hayır, veremez 
yetkiyi; Yasama Organı Bütçesinde tahsisatı olma
yan bir işi yapan bir organa sonradan bir ödenek 
veremez, vermemesi gerekir. Bu itibarla bu yetkiyi 
de vermemiş olması gerekir. Bu sene için ben, büt
çemde para yok, tahsisatım yok; fakat şu veya bu 
şekilde bir hizmet yaptırıyorum... Ondan sonra da 
gelecek Bütçeye bir hüküm, tahsisatı yoktu; ama bu
nu ödesin diyoruz Maliye Bakanı. Yok idiyse o hiz
meti yaptırmamak gerekirdi; ama efendim, bazı ko-
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şullarda bilinmeden, anlaşılmadan böyle hizmetler 
ortaya çıkıyor. Gayet tabiî parasını da ödeyeceksi
niz, onun için karşılıksız borçları da bu şekilde öde
meyi yetkili kılıyor. Halbuki Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu açıktır. Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 
«Bütçesinde tahsisat olmayan herhangi bir hizmet 
gördürülemez»! der. Demek ki, bu Kanuna da aykırı 
bir hüküm var. Muhasebe-i Umumiye Kanununun 
5Q inci maddesi bunu açıkça gösteriyor. Hatta şöyle 
diyor, «Bakanlar bütçeyle verilen ödeneklerden faz
la yükleme ve harcamalarda bulunamayacakları gibi, 
bu ödenekleri özel gelirlerle de artıramazlar.», Yani 
ben bazı hurda eşyamı satarım, elde ettiğim geliri 
de başka bir hizmette kullanırım... Hayır hurda eş
yayı satarsanız onun parasını Hazineye yatırmak 
mecburiyeti vardır. Kendi geliriniz diye, bütçeniz ba
kımından masraf olarak kullanamazsınız. 

Öte yandan, yine Bütçe Kanunumuzun 14 üncü 
maddesi, tertiplerden tertiplere ödenek aktarılmasına 
maliye bakımından yetki tanınmıştır. Bu' da Müha-
sebe-i Umumiye Kanunumuza aykırıdır. Çünkü ter
tibi ifade eden (Muhasebe-i Umumiye Kanununda 
bunun karşılığı fasıldır) Muhasebe-i Umumiye Ka
nununun 56 ricı maddesinde, «Bir fasıldan diğer bir 
fasla tahsisat nakli kanun ile olur» der. Bütçe Kanu
nu ile değil, sonradan çıkarılacak bir kanunla gayet 
tabiî. 

Bu itibarla bu da bütçe uygulamalarında suiisti
mal edilmiş bir hüküm olarak ortaya çıkıyor. 

24 üncü maddede döner sermayelerin elde ettikle
ri gelirlerin yüzde 15'inin peşin olarak Hazineye ya
tırılacağı hakkında bir hüküm vardır. Neden?.. Yok 
ki, ne Muhasebe-i Umumiye Kanununda, ne diğer 
bir kanunda. Neden siz bunu Bütçe Kanununa re'sen 
koyuyorsunuz? Efendim döner sermayeler iyi çalışmı
yor, parayı şuraya buraya sarfediyorlar. Zaten so
nunda bilançoları bakımından ortaya çıkacak net ge
lir Hazineye intikal edecektir, ben şimdiden onun 
yüzde 15'ini keserim... Bunu döner sermayeye ilişkin 
bir kanun çıkarmak suretiyle düzenlerseniz kabul 
edilir; ama Bütçe Kanunu ile böyle, her sene yüzde 
15'ini bana yatırmaya mecburdur, ki, bazılarını da 
istisnaya tabi tutmuş. Bu da zannediyorum ki, büt
çe hukuku bakımından yerinde değil. 

54 üncü maddeye bir bakalım. Bütçe tahsis pren
sibine aykırı bir hüküm ihtiva ediyor. Hazineye gir
mesi gereken bir kısım gelirlerin aynı Maliye Bakan
lığınca gider yazılabileceği hakkında yetki tanıyor. 
Halbuki Hazine birliği, tüm gelirlerin Hazinede top-
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lanması ve ancak Yasama Organının göstereceği hiz
metlerde kullanılmasını amirdir. 

55 inci maddesinde de yine buna benzer bir hü
kümle karşılaşıyoruz. Nitekim, 58 inci maddede ba
zı kaynakların gelir ve bunlara karşılık gider kay
detme yetkisi Maliye Bakanına tanınmıştır. Sayın 
Maliye Bakanımız alınmasınlar; yani diğer eski Ma
liye Bakanları da aynı şeyde idi. Bütçeyi hem yapan, 
hem uygulayan, tamamen yetkisi dahilinde tutan 
Maliye Bakanlığıdır bizde. Her anlamda Yasama Or
ganının bir nevi üzerinde sayılabilir icra organı ola
rak. Aman efendim, getiririz de çıkarırız Yasama 
Organından; ayrı dava, getir çıkar; fakat Yasama 
Organına (eski devrin tabiî bakiyeleri bunlar) bu an
lamda fazla saygı gösterilmediği anlaşılıyor, belli 
oluyor. 

KİT'ler bakımından da bunlara müşabih bazı 
hükümler var; fakat başka bir konuyu kısaca belir
teceğim ve sözlerimi bitireceğim. 

Bu Bütçe Kanunumuzun 76 ncı maddesinde, yıl
lardır uygulanagelen ve hatta çok eskilerde bile yeri 
bulunan bazı hükümler var. Buna göre bir kısım 
özel kanunların, bütçeye konmasını emrettiği tahsi
satın yalnız belirli bir kısmının konulacağı hakkında 
hüküm getiriyor. Yani bütçede koyduğun miktar ka
fidir diyor. Buyurun Konut Kanunu... Bütçenin yüz
de 5'i. 24 milyar eder bu; 5 milyar koyuyor. Diğer 
bir hizmet için esas kanununda, 3202 sayılı Ziraat 
Bankası Kanunundaki bir hüküm, «Bütçenin yüzde 
l'i sermayesine mahsup edilmek üzere Ziraat Banka
sına verilir» der; vermiyor. Beş tane kanunun belirli 
hükümler içerisindeki tahsisatını bütçeye koyduğu 
miktar ile tahdit ediyor; bunun dışında 14 kanunun 
bazı hükümlerinin yılı içinde uygulanmayacağını 
emrediyor. Özel kanun var. «Hükmü uygulanmaya
cak bu sene»! diyor. Bir kanun öteki hükmü ilga et
miyor. Devam ediyor; ama «Bu sene uygulamaya
cağım»' diyor. Dolayısıyla hangi kanunun ne derece 
uygulandığını göstermek bakımından bunlar hakika
ten öyle misaller ki, efendim malî imkânlarımız yok, 
binaenaleyh, o özel kanunların getirdiği hükümleri 
uyguladığımız takdirde bütçemiz açık verecek, kifa
yetsiz kalacağız, bu itibarla bunları bu sene uygula
mıyoruz, diye hüküm getirilebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunlar sakim usuller, tabiî eskiden beri, uygula

nagelen şekiller. Anayasamız bunu düzenledi; artık 
böyle şeylere yer verilemeyecek. Birkaç saat evvel 
Sayın Bakanla konuştum, dedi ki, «Hepsi düzenlene

cek ve bütçe böyle 70- 80 madde değil, 15-20 mad
de olarak gelecek Meclislere.»; Kendilerini candan 
tebrik ediyorum. Yani nasıl yapacak? Bu özel kanun
ların hükümlerini ya esneklik vermek suretiyle dü
zeltecek, ya artık kullanılmamak . durumunda olan 
bütçe kanunları ortadan kaldıracak hükümlerini. Do
layısıyla Yasama Organının bütçe bakımından yetki
sini de kendisine kamilen vermiş olacak. Bundan 
sonraki Meclisler de gayet tabiî bu hususlarda çok 
titiz davranacaktır, 

Ben bu sözlerimle, bütçedeki hükümlerin sertliği 
bakımından bir tenkitte bulunmak istemiyorum. As
lında bizim Muhasebe-i Umumiye Kanunumuz 1050 
sayılıdır ve 1927 yılında çıkmıştır. Taa, Fransızların 
1862 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kararnamesinin 
hemen hemen aynıdır. Fransızlar bunları değiştirdi 
seneler geçti. Bu 1862'ye ait olan Kararname çok
tan kalktı; bizim 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunumuz bir - iki maddesi değiştirilmek suretiyle 
halen duruyor. Size şunu belirtmek isterim ki, 30 se
ne bu dersi okutmanın şerefiyle şunu belirtmek is
terim ki, bu Muhasebe-i Umumiye Kanunu memle
ketimizdeki malî bozuklukların bir amilidir. Ekono
mik şartlara, malî şartlara, sosyal şartlara uymaktan 
çok uzaktır. Bunun mutlaka değiştirilmesi lazımdır. 
1965 yılında değiştiriliyordu, bir tasarı hazırlanmıştı, 
bendeniz de içinde çalıştım; fakaf çıkmadı. O hal
de, yalnız Bütçe Kanunu değil, ben Sayın Bakanı
mızdan ve tabiî Sayın Hükümetimizden, Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun da günün şartlarına göre de
ğiştirilmesinin gerekli olduğunu belirtmek istiyorum 
ve bunu bilhassa rica ediyorum. Yapılması gere
ken en mühim meselelerden birisi budur. O zaman 
esneklik alırsınız, o zaman böyle Maliye Bakanına 
yetkiler vermek suretiyle Yasama Organını aşmaz
sınız ve o zaman Maliye Bakanının eli kolu serbest 
kaldığı için gerektiğinde parti liderinin emriyle veya 
şunun bunun etkisiyle bütçeyi büsbütün kötü hale 
getirmesine engel olmuş olursunuz. 

O halde, bu esaslar çerçevesinde demek ki, ka
nunların düzeltilmesi zannediyorumki şarttır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yasama Organlarının bir zamanlar küçümsenmiş 

olmasını, bugünkü içinde bulunduğumuz koşullar ba
kımından memleketimiz açısından talihsiz bir devre 
olarak değerlendirmek gerekir. Bunu aynı zamanda 
bütçe ve malî esaslar hususunda da belirtmek iste
rim. Yasama Organının kuvvetli olduğu ve Hükü
metin kendisine tabi olmak gerekliliği karşısında 
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(bilhassa bütçe bakımından) ancak normal bir sis
tem içerisinde yürünebilir ve çok şikâyet ettiğimiz 
enflasyon, faiz hadleri veya diğer vergi düşüklüğü 
veya gider eksikliği gibi hallerin zannediyorum "ki, 
çaresi daha fazlaca kolaylıkla bulunabilir. 

Bugün şunu da belirteyim, bu Bütçemizin hazır
lanmasında büyük hizmetleri bulunan Maliye Baka
nı ve O'nun yakın mesai arkadaşlarına teşekkür et
mek isterim. Kuşkusuz Bütçe - Plan Komisyonumu
za da aynı teşekkürü belirtmek isterim. Onlar da 
uzun uzun çalıştılar; fakat sosyal veya ekonomik 
yönüne değinmeyeceğim dedim; ama ilk intibaım, 
bütçe gelirlerinin (Sayın Doğu'nun belirttiği gibi) tah
minleri çok iyimserdir. Ben başka laf söylemek iste
miyorum. Çok iyimserin 'anlamı gerçeklere pek uy
madığıdır. Giderlerin tespitini de aynı şekilde kötüm
ser demeyeceğim; fakat onlarda da gayet tabiî (kay
nakların kıtlığı bakımından bazı tahditler konulmuş
tur. 

»* *m\ 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Dördüncü Oturumu 
açıyorum. 

Sayın Nuri Özgöker'i rica ediyorum. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Bakanlar Kurulunun Sayın 
Başkanı ve üyeleri; 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun Miletimize en 
büyük yararlan sağlayacak şekilde uygulanmasını ve 
gelirlerin, kaynak ve yatırımların öngörülen şekilde 
gerçekleşmesini dileyerek, Kanun Tasarısı üzerindeki 
görüşlerimi yüksek müsaadenizle Genel Kurula sun
mak istiyorum. 

Bu görüşleri açıklarken, bilinen bir gerçeği daha 
başlangıçta vurgulamakta yarar görüyorum. Bir ko-

Bugün Devlet Bütçemiz kendi aslî organları de-
yil, daha çok dış organlar, KİT'lerin veya diğer fon
larla bazı organların emrine milyarları verdiği için 
kendi hizmetleri bakımından gerekli neticelere va
ramamaktadır. 

Devletin içinde bulunduğu koşullar bakımından 
Devlet borçlarının da Bütçede gereği şekilde karşı
lanacak tahsisatı ihtiva etmediğini belirtmek isterim; 
ama bunların senesi içerisinde düzeltilmesini düşü
nürüz, 

Her şeyden önce Bütçenin uygulamasında olgun
luk, samimiyet ve Milletin de bunu öğrenmiş olması 
gerekir. Başarı buna bağlıdır. Ben, bu başarının te
mennisi içerisinde sizleri saygıyla tekrar tekrar se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, saat 
21.00'de tekrar toplanmak üzere Oturuma ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

I— • • 

nuşmacı olarak, ne bir siyasî partinin grup sözcüsü 
ne muhalefet partisi sözcüsü, ne de muhalif bir söz
cü olarak ortaya çıkmıyoruz. Hükümetimizin hazır
ladığı Bütçeyi ve faaliyetlerini eleştirmede ne bir ya
rar, ne bir lüzum ve ne de kendimize bir yetki görü
yoruz. Sadece, Bütçe Kanun Tasarısı da diğer tasarı
lar gibi bir tasarı olduğundan, Danışma Meclisinin 
yasama fonksiyonu içerisinde ele alınmaktadır. Bu 
nedenle üyeler, diğer tasarılarda olduğu gibi, bu ta
sarı üzerinde de kişisel görüşlerini bildirme olanağı
na sahiptirler. Böylece, tasarının en iyi bir şekilde 
kanunlaşmasına katkıda bulunmaya çalışırız. Görüş 
bildirmeyi bir eleştiri olarak düşünmemek gerekir. 
Düşüncelerimiz, Hükümete ve Hükümetin siyasetine 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

— 429 — 



Danışma Meclisi B : 13 12 . 11 . 1982 O : 4 

ve icraatına karşı değildir; sadece, «Ne tarzda hare
ket edilirse ülke ve millete daha çok yarar sağlana
bilir?» diye bir kısım öneriler ortaya atıyoruz. 

Şimdi, bu bütçenin uygulanmasında olduğu ka
dar önümüzdeki yılın bütçesinin hazırlanmasında bir 
yarar sağlayabilir- ümit ve düşüncesi ile önemli gör
düğüm bazı noktalara burada değinmeye çalışaca
ğım. 

Burada, ayrıca bir noktayı belirtmekte de yarar 
görüyorum; bizim arkamızda direktif alacağımız ve
ya sakınacağımız bir siyasî parti başkanı, parti gru
bu, parti idare meclisi veya teşkilatı ve seçmenler ol
madığı gibi, dernek ve cemiyet ve sendika da yoktur. 
Ayrıca, dışarıdan beslenen ve direktif alan siyasî 
gruplarla teması olan kişilerle de herhangi bir ilişi
ğimiz olmadığından, görüş bildirmede tamamen 
hürüz ve dünyanın hiçbir parlamentosunda benzeri 
olmayan bir bağımsızlık ve özgürlüğe sahibiz. Hükü
meti onaylama, eleştirme ve değiştirme yetki ve ola
nağımız yoktur; bu açıdan da hiçbir siyasî amaç güt-
meksizin doğru bildiğimizi söylemek fırsatına sahi
biz. 

Geçen yılki Bütçe üzerinde bazı görüşlerimiz ol
muştur, bunlar dikkate alınmamıştır; yine de alına
cağını zannetmiyorum. Buna rağmen, önemini koru
yan bazı noktalara tekrar temas etmekle beraber, 
yeni görüşler ve Öneriler ortaya atmakta yarar gör
mekteyim. 

Bilindiği üzere, Bütçenin, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının sonuncu yılı olan 1983 Yılı Prog
ramına göre hazırlanması gerekmektedir. Eldeki bel
geler incelendiğinde görülecektir ki, 1982 Malî Yılı 
Bütçe Tasarısının temel ilkeleri belirtilirken, Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planından hiç bahsedil
memiştir. Buna karşılık, 1983 yılında birden bire 
Dördüncü Plan ve 1983 programından bahsedilmiş
tir. Bu aradaki boşluktan sonra, istikrar tedbirleriy
le bağdaşması bakımından bu programın ele alınma
sı nasıl mümkün olmuştur; bunun belirtilmesinde ya
rar vardır. 

Yeni Anayasamızın 166 ncı maddesinde : «Eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sana
yiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm 
ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kul
lanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı 
kurmak Devletin görevidir. Kalkınma girişimleri bu 
plana göre gerçekleştirilir. 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde onaylanmasına, uygulanma
sına, değiştirilmesine ve bütünlüğü bozacak değişik
lerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla dü
zenlenir.» denilmektedir. Halen yürürlükte olan 91 
sayılı Kanun ve planlama ile ilgili diğer kanunlarda. 
plan, program ve bütçe, bir disiplin içerisinde ele 
alınmış bulunmaktadır, önümüzdeki Bütçenin meri 
plan ve yıllık program ile uygunluğunu ve ahengini 
söylemek, özellikle istikrar programının uygulanma
ya başlamasından sonra eski program hedeflerinin 
yeni düzenlemelere adaptasyonunu ve hatta bunlar 
arasında ilgi kurulduğunu ileri sürmek, anlaşılması 
kolay olmayan bir sorundur. 

Yeni Anayasamızın 161 inci maddesinde «Ka
nun, kalkınma planlarıyla ilgili yatırımlar veya bir 
yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve 
usuller koyabilir.» denilmektedir. Görülüyor ki, yeni 
Anayasamızda (kalkınma planı, yıllık program ve bütçe 
ilişkileri açıkça gösterilmektedir. Sayın Maliye Ba
kanımız, Bütçe Tasarısını sunuş konuşmalarında bir 
yerde; 1983 Yılı Programı Bütçesinden bahsetmek
tedirler. 1983 Yılı Bütçesinde de programlar yer al-
malkta ve 'bu bütçenin «Program bütçe» olduğu gö
rüntüsü yaratılmak 'istenmektedir. Geçen yılkli bütçe 
görüşmelerinde arz öttiğim gibi, bu bütçe, «Program 
bütçe» veya «Performans bütçe» değildir. Fasıl ve 
maddelere program denmıiştlir; halbuki programlar, 
faaliyetleri yansıtır. Bunlar değerlendirilince maliyet
leri ortaya çıkar; böylece iş bütçesi veya «Performans 
ibütçe» deniılien bütçe elde edilmiş olur. Bu takdirde, 
hangi faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve ger
çek maliydt anlaşılır. Bunun için, iş ölçme teknikleri ve 
performans analizlerinden yararlanılır. Bizde sadece 
«'Program bütçe» nün adı vardır, kenıdisi yoktur. 

Bütçe, sadece bir yılda harcanan paralan değil, 
yapılan işleri ve ulaşılan hedefleri de gösterir. Bu ne
denle, bütçenin tümü gözden geçirilirken, sadece sayı
sal değerleri ele alarak bunlar üzerinde durmak ye-
iterli olmaz, tüm yapılan işleri, elde edilen sonuçları 
göz önünde bulundurmak gerekür. Dikkat buyurulur-
sa, Bütçe sunuş ve gerekçelerinde yıllık programlar 
ele alınarak, faaliyetlerin paraya çevrilme şekillerim' 
görmek mümkün değildir, sadece masraf kalemlerini 
görürüz. Bütçe, bir programa dayanacağından, prog
ram da faaliyetleri kapsayacağımdan, bütçenin değer
lendirilmesinde devletin her türlü faaliyet ve hiz
metlerinin incelenmesi ve gözden geçiriilmıesi gerek
mektedir. Programlarda, program hedefleri, prensipler, 
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politikalar, ilkeler belirtilmektedir. Bu nedenle, biz 
burada çok önemli gördüğümüz sadece bir kısım 
faaliyetleri ele alacağız ve bunlara ait politikaları ye 
uygulamalarını gözden geçireceğiz. 

Kısaca örnekler vererek değineceğim bazı konular 
şunlardır : 

1. Bir kısım ekonomik, malî dloneler. 
2. Personel politikası. 
3. İdarî reform, reorganiizasyon. 
4. Dış politika. 
5. Emeklilerin durumu. 
6. Vergi kayıpları; özellikle ithalat ve gümrük 

gelirleri kaybı. 
Ekonomik done ve göstergeler : 
1980 Malî Yılı Bütçesi 739 miyar, 1981, 1 trilyon 

581 milyar, 1982 1 trilyon 815 miyar lira. Dolar 
karşılığı bir Türk Lirası: 1980 24 Ocak tarihinde 
47 lira 10 kuruş, 25 Ocakla 70 lira. 1981 yıllık or
talama 110 lira. 1982 yıllık ortalama 158 lira. Bu
günkü değer 1 dolar = 180 Türk Lirası. 

İç borçlar : 1981, 591 milyar lira. 1982, 841 mil
yar lira. 

Dış borçlar : 1981, 15 mlilyar dolar. 1982, 20 mil
yar dolar. 

İthalat : 1980, 7,9, mlilyar dolar. 1981, 8,9 milyar 
ıdolar. 1982, 6 aylılk 4,2 milyar dolar. 

İhracat : 1980, 2,9 milyar dolar. 1981, 4,7 milyar 
dolar. 1982, 6 aylık 2,5 milyar dolar. 

Geçen yıl Bütçesi tizlerinde görüşlerimi arz eder
ken, daha İkinci Cihan Harb'i içinde bile, 1 Türk 
Lirasının 1,3 Amerikan Doları ve 3 İsviçre Frankı 
'değerlinde olduğunu belirtmiş ve geçeri yılki döviz 
kurlarına göre Türk parasının çok partili sisteme ge
çildikten sonra 220 katı küçüldüğüne işaret etmiştim. 
Bugünkü dolar değerine göre, Türk parasının değer 
kaylbetme oranı 257'ye yükselmiştir. Yani, İkinci Ci
han Harbi içerisindeki Türk Lirasının değeri yabancı 
paralara, özellikle dolar ve İsviçre Frankına göre bu
günkünden 257 defa daha yüksekti. Türk Liramızın 
değeri demek ki 257 defa azalmıştır. 

Atatürk'ün ekonomik politikası uygulanırken dış 
borcumuz yoktu. Ticarî bilançomuzun açığı yoktu. 
İthal ettiğimiz malların parasını döviz olarak ödüyor
duk. Tarımımız teknolojiden yoksun, iptidai dururn-
<daydı; sadece tradisyonel ihraç ürünlerimiz vardı. 
Ne Amerikan, ne Alman ve OECD Konsersiyonu, 
ne de NATO yardımı vardı. Ne Friedmann, ne Key-
nes modelleri vardı; üstelik bir de Düyun-u Umumiye 
vardı. Türkiye'miz, işte bu değişik ekonomik durumla
rı yaşamıştır. 

Bugün iç borçlar 850 milyar Türk lirası, dış borç
lar 20 milyar dolar; yani 3,5 trilyon Türk Lirasından 
fazladır. Başka bir deyimle, 2,6 trilyon olan 1983 
Malî Yılı Bütçesinin 1,5 katına yakın bir borç. Bu
nun yıllık faizlerini de düşünelim... 

, Ayrıca, bugünkü ekonomik duruma bakınca, halk 
ekonomisinin en geçerli endikatörü aşikâr ki, halkın 
midesidir. Her türlü masrafı dikkate almadan, asgarî 
yaşama dmlkânı nedir? Hergeçen ay ve gün, evlere 
ve midelere artan oranda mı, yoksa azalan oranda mı 
yiyecek giriyor? Eğer, kalkınma ve gelişmeden söz 
ediliyorsa, bundan yararlananlarım sayısı ve oranı 
nödlir? Bir grup vatandaş mı, yoksa ortalama bir ço
ğunluk mu? Ekonomimizi değerlendlirlirken bu hususu 
gözden uzak tutmamak gerekir kanısındayım. Bugün 
bir tek zeytin tanesi 2 ila 3 Türk Lirası değerindedir. 
Eskiden fakirin yiyeceği olan zeytin, ekmek, bugün 
lükse doğru kayıyor. 

Şimdi, çok kısa olarak da personel rejimimize 
değİinmek işitiyorum. 

Geçen yılki Bütçe üzerindeki maruzatımda da in
san faktöründen, insangücünden, eğitilmiş insanın ka
biliyetinden, iş başarma imkânlarından ve buna göre 
değerlendirilmeleri gerektiğinden bahsederek, insanla
rın bilgi, tecrübe, iş başarma kabiliyetleri ve işlerini ı 
önemine göre belli tekniklere, usul ve kıstaslara da
yalı olarak ücretlendirilmelerini önermiş ve böyle 
bir personel rejimine Anayasa Tasarısında yer veril
mesini belirtaişitlim. Kanımca, eğitilmiş personel Tür
kiye'nin temel davasıdır ve üzerinde mutlaka durul
ması gereken bir husustur. 

İdarî reform ve reorganizasyon : 
Geçen yasama yılında Hükümetimiz idarî reform 

için Meclisimize Yetki Kanunu Tasarısı sevketm'işler-
d!i. Bu tasarı görüşülürken, bunun hemen yapılma
sının ve yetkinin kapsamına giren yû içerisinde be
lirli bir ölçüde bile gerçekleşitirilmesinin mümkün ola
mayacağını argümanlarla açıikılamıştım. Bunun be-
İtkıM biır teknik işi olduğunu; evvela bu işi planlaya
cak, programı hazırlayacak teknik bir kadronun oluş-
ıturulması ve bunun birdenbire değil, küçük ünitelerde 
yapılacak denemelerden sonra tedrican geçtirilerek 
şümulendkiıle'bilieceğM; Batıda, özelikle Amerika' 
da uygulanan teknikleri ve bunllano nasıl bir zaman 
çerçevesinde uygulanmaya konulduğunu açıklamaya 
çalışmıştım. 

Bize, sadece 'idarî reformun nasıl, kimler tarafın
dan, hangi kadro ve teknisyenlerle, nasıl bir prog-
ram içerisinde ele alındığını veya alınacağını betert-
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«misk yeterli olur, 'böylece, lidaıre de ıkendü kendini de- -
ğerlendiıımiş. olur. 

Dış poflMka : 
Biran için, Atatürk'ün ilkelerine bağMığıırnızı 

teyit ettiğimiz bugünlerde Atatürk'ün dış polliıtilkası-
nı gözden geçinelim; bir ide şimdiki duırumuımuza göz 
'atalım.: 

Avrupa Konseyinin, Avrupa Assaımblesiınlin Tür
kiye'ye karşı tutumu, demokrasli ve insan haklan ko
nusunda belirli grupların Türkiye'ye saldırmaları ve 
Türkiye'yi Avrupa Konseyinden ve Ortak Pazardan 
uzaklaştırma çaJbaıları.. Bu grupların bütün çabaları 
(boşunadır. Türkiye Avrupa'nın içimdedir; bizi Av
rupa'dan atmaya hiçbir ülike ve topluluğun gücü 
yetmez. Her yılı Türklerin Viyana kapılarına dayan-
dılfcları günü, Viyana'dafci çanların çalımasryla hatır
lıyorlar, unutmuyorlar. 'Diz hatırlatmıyoruz, kendile
ri hatırlıyor. Beethoven'in, Motzart'ın Türk marş
larımı ıbütün Batılı müzisyenler her fırsatta çalıyor
lar ve dinliyorlar. Bu da, Türklerin Avrupa'da oldu
ğunu Avrupalılara hatırlatır. 

NATO'ya 'gelince: NATO'daki Yunan oyunları 
iartik herkesçe biliniyor. Hiçbir devlete yaraşmaya^ 
calk, ciddiyetten uzak hafif davranışlar. Ege adala
rını ve 12 Adaları Lozan ve Paris Anlaşmalarına ay
kırı olarak silahlandıracak, tahkim edecek, biz buna 
itiraz ©demeyeceğiz... «Yavuz hırsız» misali hareket 
edecek ve biz susacağız... Sayın Yunan Başbakanı 
«Moratoryumdu • «Oratoryum> olarak anlamış ola
cak 'kıi, biz susarken, elimıiz ve ağzımız bağlıyken, o 
Kıbrıs Rumlarını Birleşmiş Mi'Uetlere Başvurmaya 
(teşvik edecek, çeşitli uluslararası kuruluşlarda değişik 
biçimlerde boyan ve saldırılarda bulunacak, dilini İz
mir'e kadar uzatacak ve biz hâlâ susacağız... Bu 
'«Moratoryum»dan Türküye 'acaba ne 'bekliyor? 
NATO Yunan'lının oyun sahası mıdır? «Türkiye'den 
'tehdit geliyormuş, Türkiye'nin Yunanistan'a müte
veccih tertipleri varmış», gibi iddialarda bulunarak, 
Türlkiye'nin mütecaviz emelleri olduğunu ileri süre
rek, 'devamlı taviz istemek ve haklarımızı emrivaki
lerle sistemi olarak elimizden almaya çalışmak... 
Acaba, bu gayrî ciddî ve samimî olmayan Yunan 
oyun ve davranışlarından NATO ne bekliyor, Tür
kiye de, Yunanlıyla NATO içerisinde böyle bir iş
birliğinden ne bekliyor?,? 

Kıbrıs işine gelince: Kıbrıs'tan 'biz asker çektik. 
Yunanlı Oraya asker şevketti ve devamlı olarak mo
dern sıilıahlar sevkediyor. Rum Ordusunu Yunan Or

dusuna bağlama 'gayretleri içerisindeler. Barış Hare
kâtından sonra yapılan müzakerelerde biz ne elde 
ettik? En küçük bir hak ve yarar sağladık rnı, yok
sa hep verdik mi ve vermeye devam ediyor muyuz? 
Hiçbir şey 'almadan sadece vermekle ne elde edile
bilir? Kıbrıs'ı da Girit Adasının aklbetine mi iıti-
yoruz? Kıbrıs Türk Federe Devletini, herhalde bir 
Monako Prensliği, bir Liechtenstein Dukalığı gibi, 
turizme açık, serbest liman, serbest ticaret bölgesıi 
halline getirmek düşünülemez mi? Yunan ve Rum po
litika amaç ve hedefleri 'artık herkesçe bilindiğine 
göre, Federe Devlet tamamen erimeden, 'acaba 'ba
ğımsızlığını ilan etmesi düşünülemez mi? 

Aımerika'daki Yunan Lobisinin etkinliğini, bunun 
gittüfcçe artmakta olduğunu, her Amerikan seçimin
de bu Lobinin dalha kuvvet kazandığını, Türkiye'ye 
yapılacak Amerika'dan yardımlarına negatif gayret
lerini gazeteleri okuyan her Türk vatandaşı kolayca 
ıMemekıtedir. 

Demokrasiden, insan haklarından ve insanlığa 
hizmetten bahsedenlerin, daha dün Lübnan'daki Müs
lüman katliamma katkıları; 20 nci yüzyılın yüzka
rası hareketlere seyirci kalması; yüksek vicdanların, 
masum insanların, çoluk çocuk, kadın, yaşlı, silah
sız ve korumasız kişilerin öldürülmesine tepkisiz bı-
ralkıilması; üstelik canilerin daha modern silahlarla 
des'teklenmesi; medeniyet âleminin burnumuzun di
bindeki olaylara ve kapı komşumuzun kısmen 'bulaş
tığı bir harbe dost ve müttefiklerimizin gösterdiği il
giye 'bakaHııris 

Bölgemizde bütün bu insan haklan ve uluslar
arası anlaşmaların çiğnenmesi, İnsanlığın utandırıcı 
hareketlieri ve'Birleşmiş Milletlerle Avrupa toplulu
ğunun bu duruma seyirci kalmasından sonra, Avru
pa Konseyinin Türkiye'ye karşı takındığı tavır, iç
işlerimize müdahaleye kalkışma ve ekonomik müey
yidelere yeltenme; milletimizin Anayasa referandu
muna katılma oranı ve kabul oyları sanki bu beylere 
hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi ve sanki Türkiye 
onların peyki veya hayat sahalarındaki bir tabi üH-
keymiş gibi; (idaremiz kendi demokrasilerime tam 
olarak 'benzemiyormuş da, Anayasamızda kendileri
ne göre şüpheli noktalar varmış gibi söz ve davranış
larla Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet ve hüküm
ranlık haklarımıza dil uzatacak kadar ileri giden ve 
bazı ideolojilere bağlı oldukları açıkça görülen bir 
kısım delegelerin ve kötü niyetlerini artık gizleyeme-
yecek duruma düşen bazı Avrupa Parlamentosu üyele
rinin daha ne kadar insaflarına bağlı kalacağız?... 
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Bu Anayasa ve Cumhurbaşkarn seçiminden sonra 
Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere açıkça 
göstermeliyiz ki, bu ülke Atatürk'ün bize emanet et
tiği bir ülkedir ve bu nedenle bağımsız bir dış poli
tika- izlemeye ve kendimizi dünyaya caydırmaya ve 
kabul ettirmeye mecburuz. 

Türkiye, savunmasını NATO'ya, ekonomisini 
OECD ve Ortak Pazara, siyasetini Avrupa Konseyi
ne, maliyesini IMF ve Dünya Bankasına, iç güven
liğini ise Türkiye'den kaçan vatan hainleriyle, yurt 
dışındaki resmî Türk kuruluşlarına saldıran, uluslar
arası teröristleri kucağında barındıran, onları destek
leyen ve Türkiye'ye saldırmalarım hoşgörüp onları hi
maye eden, sözde dost ve müttefiklerimizin insafına 
bırakan bir ülke değildir ve olamaz; buna hiçbir Türk 
tepkisiz kalamaz. 

İran ve Irak'la olan ilişkilerimiz : 
Bu iki komşu ülkenin devam ettikleri harp, Tür

kiye'ye özel bir görev yüklüyor. Türkiye'nin bu ülke
lerle olan ilişkisi; Fas'ın, Nijerya'nın, Endonezya'nın 
ve diğer Arap ve Müslüman ülkelerin ilişkisine ben
zemez. Bizim coğrafî, tarihî, ananevi ve kültürel iliş
kilerimiz ötekilerinden çok farklı, çok daha yakın ve 
çok sıkıdır. Bu nedenle, Türkiye'nin kollektif hareket 
yerine, ayrı olarak özel bir çaba göstermesi daha uy
gun olur kanısındayız. 

Buraya kadar arz ettiğim hususlardan sonra, bu
gün artık Türkiye'nin temel sorunu daha ziyade eko
nomidir. Ülkemizde anarşi, terör, saldırı, soygun, hu
zursuzluk, güvensizlik büyük ölçüde kontrol altına alın
mış ve dünyada pek az ülkeye nasip olan bu huzur, 
can ve mal emniyeti, güven ve istikrar ortamı sağlan
mıştır. Bundan sonraki aşama, bütün ağırlıkla ekono
mimizi düzeltmeye yönelik olmalıdır. 

Konuşmama son vermeden önce, Bütçeye yük de
ğil, tam tersine gelir sağlayacak bir konuya, ayrıca 
bir de emekli personelin durumunu biraz olsun iyi
leştirmeye yarayacak diğer bir konuya değinmek isti
yorum. 

Geçen yılki bütçe görüşmelerimde arz ettiğim hu
susa tekrar döneceğim. Geçen yıl ithalatımız 9 milyar 
dolar civarındaydı. Bu, o zamanki kurla 1 tirilyon 100 
milyon Türk lirasıydı. İthal mallarından alınan güm
rük resim ve vergileri dikkate alındığında ve bunlar 
bütçedeki gümrük gelirleriyle karşılaştırıldığında, or
tada birkaç yüz milyarlık bir açık kalıyordu. Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca bize verilen bilgi, bu açığın ne

denini açıklayacak mahiyette olmadı. Bu yılki durumu 
yüksek takdirlerinize bir kere daha sunmak istiyorum. 

Sayın Maliye Bakanı Bütçeyi Danışma Meclisine 
sunuş konuşmalarında, 1983 yılı ithalatımızın 10 milyar 
dolar olarak planlandığını ve dış ticaretten alınacak ver
ginin 221 milyar Türk lirasına ulaşabileceğini beyan 
ettiler. Bütçe gerekçesinde gümrük vergisi olarak' 
79 milyar Türk lirası gösterilmektedir. 1983 yılı 10 
milyar dolarlık ithalatın yarısının petrole ayrıldığını 
ve gümrükten muaf olduğunu farz edelim; geriye 5 
milyar dolar kalır. Bunun 1,5 milyarının da sıfır güm
rüklü diğer mallara ayrılacağını kabul edelim; geriye 
yine 3,5 milyar dolarlık gümrüğe tabi ithalat kalıyor. 
Bu da 630 milyar Türk lirası eder. Gümrük vergileri
nin en az % 50 civarında olacağını düşünürsek; 315 
milyar Türk lirası elde etmemiz lazım gelir. Halbu
ki, gerekçede gümrük gelirleri 79 milyar lira olarak be
lirtilmiştir. Arada 236 milyar Türk liralık bir fark ka
lıyor. Bu hesap, en kötü ihtimallere göre ve rakam
lar yüksek tutularak elde edilmiştir. Gerçekte açık da
ha fazladır. İşte Sayın Maliye Bakanına 200 milyar 
Türk lirasının üzerinde bir vergi kaybı gösteriyoruz. 

Memurların maaşına bir katsayı eklememek için 
Bütçe takdiminin önemli bir bölümünü tahsis eden ve 
ücretlerin dayanma noktasını zorlayan geçim sıkıntıla
rını çeşitli sayısal örnekler ve oranlarla çok fazla fe
rahlatıcı göstermeye çalışan ve böylece Bütçe - Plan 
Komisyonunun kabul ettiği 35 katsayıyı 34'e indirmek 
için 60 milyar lira gerekli olduğunu söyleyerek, ya
tırımlardan kısma ve işsizlik ve enflasyon tehlikelerin
den bahseden Sayın Bakana, 60 milyar değil, 260 mil
yar Türk liralık bir kaynak gösteriyorum. 

Her yıl bütçe görüşmelerinde ifade edilen «Vergi 
adaleti, vergi denetimi ve vergi kayıplarının önlene
ceği» teranesi hiçbir sonuç vermemekte ve şimdiye 
kadar vergi vermeye alışık olanlardan daha fazla 
vergi alınmaya çalışılmaktadır. Kâğıt üzerindeki 
imajiner sayılarla ücretlilerin karnı doymaz. Bu ne
denle bir katsayı artışını Sayın Bakan çok görmesin
ler. 

Bu örnekte görülüyor ki, Bütçeye yeni bir yük 
getirilmiyor; tersine, gelir sağlanmaya çalışılıyor. 

Daha önce gündem dışı bir konuşmamda emekli
lerle ilgili olarak açıkladığım bir hususa burada tek
rar değinmek mecburiyetini hissediyorum. Devleti
mizin ücretlilere sağlayabildiği malî imkânlar ve me
mur ve işçilerin yaşam seviyeleri herkesçe bilinmek
tedir. Emeklilere sağlayabileceği maddî olanakların, 
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hizmettekilere sağlanandan daha iyi olmayacağı da 
aşikârdır. Ben burada, Hazineye hiçbir şekilde yük 
olmadan ve Maliye Bakanlığından ve Bütçeden 1983 
yılında öngörülen tahsisatın dışında hiçbir şey iste
meden, emeklilere nasıl bir kolaylık sağlanabileceği
ni açıklamaya çalışacağım. 

Herkesçe bilinmektedir ki, emeklilerin büyük bir 
çoğunluğu çeklerini iskonto yaptırmaktadır; yani di
ğer bir deyimle, kırdırmaktadır. Şimdi sizlere örnek 
vermek istiyorum. 

1982 yılında toplam emekli sayısı 556 289 kişi. 
Bunların üç aylık çekleri toplamı 19 milyar Türk Li
rası kadardır. Emekli çekleri iskonto yapılırken % 
20 faiz, % 15 Gider Vergisi, % 5 pul parası hesaba 
katılmaktadır. Ortalama bir değer düşünülürse, üç 
aylık tek bir çekte en az 5 bin Türk lirasından fazla 
bir kayıp oluyor. Şu halde emekli ayda en az 1 5CÛ 
lira kayba uğruyor. 

Bugün devlet memurlarına Emekli Sandığınca 
brüt maaşlarının 1,5 katı oranında ve yılda % 5 üze
rinden borç para veriliyor. Emekliye hiç kredi veril
memesi bir yana, iskonto işleminde en az % 30 faiz 
uygulanmaktadır. Hizmettekilere oranla ücret ve yan 
ödeme bakımından çok daha muhtaç durumda olan 
emeklilere % 30 faiz uygulamak, herhalde emekli
lere reva görülen bir kadirşinaslık olamaz. Memur ve 
işçi emeklileri için iskontodan 1 - 2 bankanın sağla
dığı kazanç yılda en az 10 milyar Türk Lirası civa
rındadır. Şimdi, küçümsenmeyecek olan bu miktarın 
emeklilerin yararına nasıl dönüştürüleceğini açıkla
yayım. 

Devletten hiçbir tahsisat istemeden, Hazineye bir 
liralık bile bir yük söz konusu olmadan, memurlara 
tantrian borç alma hakkı emeklilere de buna benzer 
bir şekilde uygulanabilir; yani iskonto işi bir nevi 
borçlanma yerine geçer ve bunun vadesi bir yıl değil, 
sadece üç aydan ibaret olur. Emeklilerin iskonto işi
ni Emekli Sandığı üzerine alır. Bankaların uyguladı
ğı % 30 karşılığı masraf ve faiz yerine, sadece me
murlara borç verirken uygulanan % 5 faiz uygulanır 
ki, bu da memurlarda olduğu gibi, bir yıla tekabül 
etmez, sadece üç ay içindir. Böylece, bugün 1 - 2 ban
kanın aldığı yıllık 10 milyar civarındaki para emek
linin eline ve Emekli Sandığına geçer ve emeklilerin 
aylıklarına en az 1 500 Türk Lirası kadar daha ek
lenmiş olur ki, bu da sosyal yardımlara yapılacak 
zam kadar bir miktar tutar. Bu işlem işçi emeklileri 
için de uygulanır. 

Son olarak, gelecek malî yıl bütçesinin hazırlan
masıyla ilgili olarak bir hatırlatma yapmayı lüzumlu 
görüyorum. Bilinmektedir ki, 5 inci Bek Yıllık Kal
kınma Planının ilk yılı 1984 yılıdır. Şu halde, önü
müzdeki malî yıl bütçesi 5 inci Plan çerçevesinde ele 
alınacaktır. Bu Bütçenin 30 Eylül 1983'de Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması gerekir. Halbuki, 
bundan evvel 5 inci Planın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçmesi gerekecektir. Bu zamanlama na
sıl yapılacaktır? İlgililerin dikkatlerine sunmak isti
yorum. 

Sözlerime burada son verir, bu Bütçenin Ülke ve 
Milletimize hayırlı olmasını, yatırımların aksaksız 
yapılmasını ve ücretlilerin yaşam şartlarının biraz 
daha iyi olmasını temenni eder, saygılar sunarım 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Günün son konuşmasını yapmak üzere Sayın Er

doğan Gürel'i rica ediyorum. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, sayın üyeler, Sayın Başbakanımız ve Sayın Ba
kanlarımız; 

Danışma Meclisinin hazırladığı, görünüşe göre 
son bütçesinin son konuşmasını vapma şansı veya 
şanssızlığı bendenize nasip oldu. Konuşan arkadaşla
rımız, benim dile getirmeye arzu ettiğim konuşmala
rın, konuların hemen hemen hepsine temas etmiş bu
lunmaktadırlar. Bu sebeple, konuşmamı mümkün ol
duğu kadar kısa kesmeye ve belli , konulara inhisar 
ettirmeye çalışacağım. Eğer konuşmamda insicam bu 
sebeple kaybolursa, peşinen mazur görmenizi istir
ham etmekteyim. 

1982 yılı Bütçesini gene aynı Hükümetimiz oluş
turmuş ve Meclisimizce olgunlaştırılmıştır. Bu Büt
çenin henüz yılı dolmamıştır. Bu sebeple, Eylül'den 
sonraki gerçekleşme rakamları, ancak gene genel trend 
içinde tahmin edilmektedir. Bu tahminde de öyle 
zannediyorum ki, tespit edilebilecek enflasyon mikta
rının ilavesiyle 1983 yılı Bütçesi önümüze gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bütçemizi ele almadan önce bir hususun bilinme
si gerekmektedir. O da, tercih edilen ekonomik po
litikadır. Ekonomik politikamız nedir?.. Cevap ola
rak kısaca, «Karma ekonomi» diyoruz; fakat kar
ma ekonomi kavramı içinde devlet sektörünün ağır
lık derecesi, özel sektörün yeri nedir? Bunu çok kati 
olarak tespit etmeden getirilen bütçe üzerinde konuş
mak ve onu ekonomik politikayı gerçekleştirmede bir 
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araç olarak kullanmak ve müessiriyet derecesini tes
pit etmek çok zor olmaktadır. Bu konudaki belirsiz
lik devam etmektedir. Hükümetimizin bu çalışmayı 
yaparak bir an önce sonuçlarını ve tercihi ilan et
mesinde sayısız fayda olduğu gibi, zaruret de vardır. 
Devlet Planlama Teşkilatının Beş Yıllık Planı bitir
miş olması gerekmektedir. Bu Plan, istikameti kısmen 
de olsa tayin etmiş olacaktır. 

1982 yılı Bütçesi incelenirken tek konu enflasyon 
idi ve bunun asgari seviyeye indirilmesi ve orada tu
tulması öngörülmüş idi. Bu Bütçede enflasyona gene 
ağırlık vermekle beraber, Sayın Maliye Bakanımı
zın, çok az da olsa, işsizlikten bahsetmiş olmasını çok 
önemli görmekteyim. 

Gene, sunuş konuşmasında maliyet enflasyonun
dan bahsedilmesini de aynı önemle karşılamaktayım; 
çünkü 19182 yılı Bütçesi görüşmelerinde gene bu kür
süden, para-kredi ve maliye politikasının maliyet ar
tışlarına sebep olduğunu, bazı iyileştirme tedbirleri
nin de bu arada araştırılması gerektiğini dile getirmiş 
ve işsizlik üzerinde çok ciddi durulmasının, enflasyon 
kadar mühim olduğunu belirtmiştim. 

İşsizlik ve istihdam konusuna gelmişken, Alman
ya'da çalışan işçilerimizin durumuaa temas etmeden 
geçmek mümkün değildir. Bu işçi kardeşlerimizin 
Türk ekonomisindeki müessiriyetini peşin kabul et
mek lazımdır. Türkiye'ye gelişlerinde yanlarında ge
tirdikleri eşya, alet, edavat ile döviz çok büyük meb
lağlara baliğ olmaktadır. O kadar olmaktadır ki, boz
durulan döviz karşılığı para hacmini izleyen Merkez 
Bankamız, ihracat kredilerini zamana dağıtmakta, 
taksitlendirmekte ve bu da ihracat hazırlığına tesir 
etmektedir. 

İşçilerimiz yurda dönme hazırlığına başlamıştır. 
Bütün beyanatlara rağmen işçileriniz 12 Eylül önce
si Türkiye'sinin bütün şartlarını yurt dışında yaşa
maktadırlar. Bu zillete daha fazla katlanamayacak-
larını benim hemşehrilerim işçiler söylemektedirler. 
Bir çuval dövizle toplu halde dönüş başlarsa ne ya
pacağız?.. Hükümetimiz-, Devletimiz ne düşünmekte
dir?.. Bir politika tespit edilmiş midir?.. Hatırladığım 
kadarıyla, Alman Hükümeti ile Türk Hükümeti ara
sında Türkiye'ye dönecek işçilerimize işçi dönüş kre
disi karşılıklı sağlanacaktır. Bu, nasıl, hangi şartlarda 
kullanılabilecektir?.. Cevaplandırılma memnun kala
cağım. 

Bu arada, Almanya'da bir yetkilinin yabancı işçi 
düşmanlığına karşı sorduğu bir soru vardır ki, bütün 
milletimizi üzmüştür. «Türkleri geri gönderirsek pis 

işleri kime yaptıracağız?..» diye soran bu yetkiliye ge
rekli cevap verildi mi: bilmiyorum. 

Tasarrufların teşviki nasıl sağlanacaktır?.. Yük
sek faize yatırılmasını sağlayarak mı, sermaye piya
sasına kaydırılması için tahvil ve hisse senedinin sağ
ladığı menfaatin bu yüksek faiz rekabeti karşısında 
rekabeti nasıl sağlanacaktır?.. 

Kur farklarının sanayiciye getirdiği yük orada 
iken, bu çıkmazdan nasıl çıkılacağı henüz açıklığa 
kavuşmamıştır. Bu konu, gündemin birinci maddesi 
olmalıdır. Bu konu halledilmez ise, yeni yatırımların, 
yeni kuruluşların hizmete girmesi mümkün değildir. 
İşçi dövizlerimizi yabancı sermaye transferi usulleri
ne yakın bir usulle Türkiye'ye getirme çareleri aran
malıdır. Sanayileşme de, kaynak, öz kaynak veya 'borç
lanmadır. İşte burada sözü geçen dövizi öz kaynak 
gibi ithal girdilerinde kullanma imkânları araştırılma
lıdır. Böylece, ileride doğabilecek kur farkı yükü de 
söz konusu olmayacaktır. Bu rakam çok büyüktür. 
Ciddi hesaplamalar ilgililerce yapılabilir; yeter ki ko
nu üzerine eğilinsin. İşçinin tasarrufu ortalama 10 
bin Mark üzerinden değerlendirilirse, 1 milyon işçi 
dikkate alınırsa, olabilir ki, 50 milyar ile 100 milyar 
Mark arasında bir para, şu anda Türkiye'ye aktarıl
ması hazır bir para demektir. 

Türkiye'de her şey vardır; işçi, sermaye, ham 
madde, ama bunların dinamizmini sağlayacak orga
nizasyon eksikliği vardır. Eğer öyle olmasaydı, iki se
nede eski haline gelmemiz mümkün olmayabilirdi. 

İşçi kuruluşlarıyla ilgili 1979 yılında İşletmeler 
Bakanlığında çıkarılmış bulunan bilgiyi size aktarmak 
istiyorum. 

Halk girişimi şirketlerinin yatırımının bölgesel da
ğılımında 223 rakamı tespit edilmiştir. Bu rakam, o 
günkü tarihten bugüne kadar daha da yükselmiştir 
zannediyorum. Yıllar itibariyle yurt dışından gelen 
işçi dövizi 10 milyar dolar civarındadır. Sadece 
DESİYAB tarafından olumlu bulunan projelerin sek-
törel dağılım yekûnu ve katma değeri 135 milyar do
lar olarak tespit edilmiştir. Gene, halk girişimlerinin 
ortak sayısı 254 880 olarak tespit edilmiştir. Halk gi
rişimlerinin normal kapasitede çalışmaları halinde, 
istihdam edecekleri işçi sayısı ise 42 milyon 067 ola
rak tespit edilmiştir ki, bu rakamların tespitinden 
sonra Türkiye'de yapılan tevsi tesisleri ve gerçekleşen 
diğer şirketlerle beraber çok büyük rakamlara baliğ 
olmaktadır. 
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Geçen seneki görüşmelerimiz sırasında dile geti
rilmiş bulunan Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Mevzuatının basitleştirilmesi söz konusu idi. Maliye 
Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar kısmen bu basitleş
tirmeyi gerçekleştirmiştir. Ancak, daha da basitleşti
rilmesi, ihracat çalışmaları ile ilgili olarak 'bütün fir
maları rahata kavuşturacaktır; çünkü halihazırdaki 
Türk Parasının Kıymetlini Koruma Mevzuatı dola
yısıyla, Türkiyenin her tarafında malî müşavirlikler 
meydana gelmiş, ancak bunlar vasıtasıyla ihracatçı 
ve ithalatçı işini gördürebilmektedir. 

Gene geçen seneki konuşmalarımız sırasında bu 
kürsüden dile getirilen idarenin reorganizasyonu, işle
rin merkeziyetten ademi-merkeziyete götürülmesi, bü
tün işlerin Ankara yerine mahalinde halledilmesi gi
bi konular vardı; yeniden değerlendirilme söz konusu 
idi, servet beyannameleri söz konusu idi. Bütün bun
lar halen halledilmemiş; ama Hükümetimizin günde
minde olan konulardır. 

Konut yapımı gene gerçekleşmemiş, biraz evvel 
arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi, gerekli paralar 
kullanılamamış, sağlanamamıştır. 

Devlet, özel kesim arasında ayrım yapmadan her 
konuda olduğu gibi, bu konuda da özel kesimin yap
tırımcı gücünden istifade etmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
12 Eylül olduğu için buradayız. 12 Eylül'den bu

güne kadar geçen zaman içerisinde yaptığımız çalış
maları önümüze koyduğumuz zaman, 12 Eylül'ün 
hedefleri belli olduğuna göre, bu hedeflere uygun 
çalışıp çalışmadığımızı her gün kendi kendime sor
maktayım; fakat, ister fert olarak, isteı Meclis ola

rak yaptığımız çalışmalar olsun, gene bizim dışımız
da da 12 Eylül'ün hedeflerine uygun olarak çalışılma-
dığını biraz önce arkadaşlarımız dile getirmeye çalıştı
lar. Konseyin heyecanını Sayın Başbakanımız, bakan
larımız duyduğu kadar, alt kademelere intikal ettiril
mesi gerekmekte idi. Ancak, şahit olduğumuz konu 
odur ki, bütün Devlet teşkilatı 12 Eylül'ün amacına 
uygun olarak çalışma heyecanı içerisine girememiş
tir. Bu sebepten programlarda aksamalar vardır ve 
bu sebepten henüz aranılan vasıfta çalışma düzeni ku
rulamamıştır. Ümit edelim ki, bu senenin Ekim ayı 
içerisinde Danışma Meclisi görevini Türkiye Büyük 
Millet Meclisine devrettiği zaman, arkamızda hiç
bir pürüz kalmasın, gerek idare olarak, gerekse Yasa
ma Organı olarak bizler çok daha rahatlıkla huzur 
ve güven içerisinde geleceğe bakma imkânını bula
bilelim. 

1983 yılı Bütçemizin Milletimize hayırlı olması
nı diler, hazırlayanlara teşekkürlerimi ve sizlere say
gılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Bütçenin tümü üzerinde değerli üyele

rimizin konuşmaları bu suretle sona ermiş bulunuyor. 
Bu konuşmalar esnasında kıymetli arkadaşlarımız çok 
kıymetli tenkitler, tahliller ve teklifler ileri sürmüşler^ 
dir. Bunlara Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı
mız yarınki Birleşimde cevap verecektir. Bu suretle 
bugünkü Birleşimimiz sona ermiş oluyor. 

13.11.1982 Cumartesi günü saat 10 00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.45 
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T.C. 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/499 Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
Karar No. : 101 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1983 Malî Yılı Konsolide ıBütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Millî Bütçe Tahmin Raporu ile birlikte 24 Eylül 1982 
Meclisi Başkanlığınca 11 Ekim 1982 günü Komisyonumuza gönderilmiştir. 

11 Ekim - 14 Ekim 1982 tarihleri arasında Komisyonumuzun yaptığı ön hazırlık çalışmalarından sonra 15 Ekim 
çalışmalarına başlamış, aralıksız olarak bu çalışmalar 4 Kasım 1982 günü sonuçlandırılmış bulunmaktadır. 

Bütçe - Plan Komisyonunda hükümetimizin bütçe tekliflerini Yüce Meclise sunulacak hale getirebilmek için 25 g 
çalışmalar ve tartışmalar yapılmıştır. 

Günde ortalama 10 saat çalışan Komisyonumuzun değerli üyelerinin geçen yıl bütçesinden edindikleri deneyim ve 
nun ve İçtüzük hükümleri gereği, 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde çok titiz bir çalışmayla gö 

1983 Malî Yılı Bütçe Taşanları üzerinde Komisyonumuzun değerli üyeleri ülkemizin temel ekonomik yapısıyla ilgi 
lerin dile getirdikleri görüş ve temennilere ve özellikle hükümetin bütün üyelerinden gördüğümüz yakın ilgi ve anla 
misyonumuzun bütçe müzakereleri süresince Maliye Bakanlığımızdan; başta sayın Maliye Bakanımız ile Maliye Bakanlı 
tek ve yardım için teşekkür etmeyi yerine getirilmesi zevkli bir görev biliriz. Keza çok değerli hizmetler veren ve g 
Meclisimiz Bütçe Müdürlüğünün kıymetti elemanlarına teşekkür ederiz. 

1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısının Komisyonumuzda görüşülmesi süresi içinde Danışma Meclisimizin Sayın Başk 
Komisyonumuzu onurlandırmalarından ötürü, yine Danışma Meclisimizin çok değerli üyelerinin Komisyon çalışma 
dolayı teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. 

Yüce Meclise sunduğumuz 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Komisyonumuzun 1983 yılı için yapabildiği en i 
la birlikte komisyon çahşmalan sırasında büyük bir titizlik ve dikkatle incelenen 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta 
masına özen gösterilerek, bazı ekleme ve kesintiler yapılmıştır. 

I. GENEL 
1983 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçe Tasarısı Komisyonumuza 2 600,0 milyar lira olarak sunulmuştur. Bu 

bütçe 437,6 milyar liralık bölümünü katma bütçeler ödenekleri oluşturmakta olup, katma bütçelere genel bütçede 
ması öngörülmüştür. 



Hükümet Tarafından Meclise Sunulan 1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısının ana kalemler halin 
Milyar TL. 

Personel Giderleri 
Diğer Cari Giderler 
Yatırım Giderleri 
Kamulaştırma Giderleri 
Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları 
Konsolide Bütçe Toplamı : 

695,0 
498,0 
554,9 
40,5 
811,6 

2 600,0 

Komisyonumuzda yapılan değişikliklerden sonra, genel bütçe ödenekleri 2 544,9 milyar lira, katma bütçe ödene 
Daha öncede belirtildiği gibi, 1983 Malî Yılı Gelir Bütçesi ise Komisyonumuza (iç istikraz ve katma bütçe geli 

rak sunulmuştur. Yapılan değişikliklerden sonra gelir bütçesi 2 585,9 milyar lira olarak bağlanmıştır. 
Komisyonumuzda kabul gören 1983 Malî Yılı Gelir Bütçesi ise şöyledir : 

Milyar TL. 

Genel Bütçe Gelirleri 
— Vergi Gelirleri 
— Vergi Dışı Normal Gelirler 
— Özel Gelirler ve Fonlar 
îç İstikraz Gelirleri 
Katma Bütçe Gelirleri 

2 410,0 
1 980,0 

283,6 
146,4 
135,0 
40,9 

Konsolide Bütçe Toplamı : 2 585,9 
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II. 1982 MALÎ YILINDA EKONOMİK GÖSTERGELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 

1. MüK Gdr ve Üretim : 

1982 yılında GSMH artış hızının saıbit fîıyatlarla yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesi beMenmektedir. Buna göre 1 
yon lira olan GSMH'nüı 1982 yılında 224 332,7 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Cari fiyatlarla ise 1981 yılında 6 564 283,8 milyon-lira olan GSMH'om yüzde,32,4lük bir artışla 1982 yılın 
mektedir. 

Başlıca sekitıörler itibariyle son üç yılın mîllî gelir rakamları ve gelişmeleri aşağıdaki gibidir : 

Baskça Sektörler ve Gelişme Hızlan 
(1968 Yıh Faktör Fiyaöan ile) 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
GSYtH 
GSMH 

Millî Gelir Rakamları 

1980 1981 (1) 

45 268,2 45 421,7 
40 887,4 43 833,7 

101 394,3 106 257,7 
187 549,9 195 513,1 
206 120,9 214 910,0 

1982 (1) 

47 557.0 
45 296,4 

110 167.8 
203 021,2 
224 332,7(2) 

Gelişme Hızları 

1980 

1,7 
— 5,9 
— 0,2 
— 1,0 
— 1,1 

1981 (1) 

0>3 
7,2 
4,8 
4,2 
4,3 

1982 (1) 

4.7 
3.3 
3.7 
3,8 
4,4 (i) 

Kaynak : DİE, DPT. 
(1) DİE, 15 Temmuz 1982 tahmini, 
(2) DPT, Dış âlem faktör gelirleri düzeltilerek yapılan tahmin. 
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2. Yatırımlar : 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan tahminlere göre 1982 yılında cari fiyatlarla 993,3 milyar TL.'sı 
üzere toplam 1.640 milyar TL.'lık 3abit sermaye yatırımının gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu miktarın içinde kam 
% 39,4 olmaktadır. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1982 fiyatlarıyla 1981'e göre % 3,0'lık bir artış görülmektedir. Kamu kes 
tış beklenmektedir. 

Başlangıç bütçesi esas alınarak yapılan incelemede, toplam kamu yatırımları içinde genel ve katma bütçe yatırım 
sermayeler 15.050 milyon TL.'sı ile % 1,6; KİT 477.000 milyon TL.'sı ile % 51,7; yerel yönetimler ise 36.080 milyon 

3. Dış Ekonomik İlişkiler : 

a) Döviz girişleri 

aa) İhracat : 
1980 yılında 2.910,1 milyon dolar olan ihracat, 1981 yılında % 61,6 oranında artarak 4.702,9 milyon dolar olar 

dan ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 28,8 oranında artarak 3.361,0 milyon dolara yükselmiştir. Bu dur 
dolara oranla ilk sekiz aydaki gerçekleşme % 57,4 olmuştur. Bu duruma göre ihracatın ithalatı karşılama oranı % 

ab) İşçi Dövizleri : 
işçi dövizi girişleri 1981 yılının ilk yedi ayında 1.264,0 milyon dolar idi. 1982 yılının aynı döneminde 116,0 mil 

milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu durumda 1982 yılı işçi dövizleri program hedefi olan 2.850,0 milyon dolar % 

ac) Turizm Gelirleri : 
Turizm ve dış seyahat gelirleri Ocak-Mayıs 1982 döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla % 1,5 azalarak 

ad) Dış Kredi Kullanımı : 
1980 yılında sağlanan 1.811,0 milyon dolar program kredisine karşılık, 1981 yılında sağlanan miktar 840,2 milyon 

1981 yılında 313,8 milyon dolar olan program kredileri kullanımı 1982 yılında 521,1 milyon dolara yükselmiştir. 
milyon doların % 61,1'lik kısmı gerçekleşmiştir. 

b) Döviz Çıkışları : 

ba) İthalat : 
1982 yılının ilk sekiz ayında yapılan ithalât, geçen yılın aym dönemine göre % 4,6 oranında azalarak 5.555,0 

1982 yılı programının ithalât hedefi olan 10 milyar doların % 55,5'lik kısmı gerçekleşmiştir. 
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İthalatın anamal gruplarına göre yüzde dağılımı : 

Yatırım Malları 
— İnşaat Malzemesi 
— Makine ve Teçhizat 
Tüketim Maddeleri 
Ham Maddeler 

1980 

20.0 
1.9 

18.1 
2.1 

77.9 

1981 

24.7 
1.9 

22.8 
2.0 

73.3 

Ocak 
1981 

i24.1 
1.8 

22.3 
2.1 

73.8 

-Te 
1 

Toplam : 100.0 100.0 100.0 

bb) Dış Borç ödemeleri : 

1981 yılmda anapara ve faizleri olmak üzere 1.778 milyon dolar borç ödenmiştir. 1982 yılının ilk yedi aylık dön 
1981 yılının aym döneminde ise, 616 milyon dolarlık ödeme yapılmıştı. 1982 yılında, 1981 yılma oranla yüzde 109,4'l 

4. Para-Kredi alanlarında gelişmeler , 
a) Emisyon : 
Yıl sonu gerçekleşmelerine göre emisyonda 1980'de % 52,3, 1981'de % 38,7 oranlarında artışlar olmuştur. 1982 y 

daki artışla 553,8 milyara ulaşmıştır. 1981 yılının ilk dokuz aylık dönemindeki artış oranı % 33,9 idi. 

b) Para Ara : 
1980 yılında % 58,6 oranında, 1981 yılmda % 38,1 oranında artış gösteren para arzı, 1982 yılının ilk sekiz ayı 

düzeyine ulaşmıştır. 

c) Merkez Bankası Kredi ve Avansları: 
1980 yılmda % 71,5 oranında genişleyen Merkez Bankası Kredi ve Avanslarmın artış hızı 1981 yılmda düşmü 

olmuştur. 1981 yılının ilk sekiz ayında Merkez Bankası Kredi ve Avanslanndaki % 20,9 oranındaki genişlemeye k 
nında bir azalma olmuştur. 

d) Mevduat ve Banka Kredileri : 
Bankalardaki toplam mevduat 1980 yılmda % 72,5 artışla 745 milyar liraya, 1981 yılmda % 102,6 artışla 1.509 

% 19,8 oranındaki artışla 1.808 milyar liraya ulaşmıştır. 1981 yılının ilk sekiz aylık döneminde artış % 40,4 idi. 
Banka kredileri ise, 1980 yılmda % 77,1 artışla 790 milyar liraya;/1981 yılmda % 67,0 oranmdaki artışla 1.319 

neminde % 14,6 oranındaki artışla 1.511 milyar liraya yükselmiştir. 1981 yılının ilk sekiz aylık dönemindeki artış o 
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e) Fiyat Hareketleri : 
1982'nin 9 aylık döneminde Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksindeki kümulatif artış % 17,2 olmuştur. Bu oran 

ilk 9 ayında ise % 19,2 olmuştur, 
Toptan eşya fiyatları genel endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki geçinme endeksleri son dört yıl içinde aşağı 

1963 = 100 
Tefe Ankara İstanbul 

1979 
1980 
1981 
1982 (9 ay) 

1.230.7 1.174.2 1.433.1 
2.550.6 2.365.1 2.784.1 
3.488.4 3.168.2 3.831.2 
4.521.0 4.290.4 5.269.5 

Kaynak : Ticaret Bakanlığı 

5. İstihdam : 
1982 yılı geçici program tahmininde; toplam sivil işgücü arzının 18.081.000, toplam sivil işgücü talebinin ise 15.4 

tedir. Bu duruma göre tarım dışı işgücü fazlası 2.624.000 kişi olmaktadır. Bu rakama tarımda en faal mevsim işgücü 
lam işgücü fazlası 3.289.000 kişiye yükselmektedir. 1981 yılında 2.975.000 kişi olan toplam işgücü fazlasının toplam 
1982 yılında % 18,20'ye çıkmıştır. 1983 yılı program tahmini ise % 19,30'dur. 

Son üç yıl için istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki gibidir : 
(15 + yaş erkek, kadın, bin kişi) 
İşgücü arzı - talebi ve işgücü fazlası : 

1981 1982 

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

17.621 
15.346 
2.275 
700 

2.975 
16,88 

18 
15 
2 

3 
1 

Kaynak : DPT 
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III - 1983 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI VE ÖZELLİKLERİ : 

1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısı ile kuruluşlarımıza, yaratılması programlanan toplam kamu kaynağının büyükl 
1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısı bir yandan enflasyonla mücadeleyi esas amaç olarak belirlerken, diğer yandan da 

çekleştirmeye yöneliktir. Bu bütçe ile hızlı bir yapısal değişim süreci içinde bulunan ekonomimizde ulusal kayna 
ması sağlanarak altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, mal ve hizmet üretiminin artırılması, gelir dağılımımn iyileşt 
ması, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve devlet daire ve kurumlarının topluma sundukları hizmetlerin düzeyinin 
edilmiştir. 

Hükümetçe bu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanan 1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 2.600,0 milyar lira olarak D 

1. Gider Bütçesi : 
a) Genel : Hükümet tarafından sunulan 1983 malî yılı bütçe Kanunu tasarısı ekonomik ayrımda 1982 ile kar 

1982 Bütçe Kanunu ile 1983 Bütçe Tasarısı 

II. 
III. 

Cari Hizmet ödenekleri 
a) Personel Ödenekleri 
b) Diğer Cari Ödenekler 
Yatırım 
Sermaye Teşkili ve Transfer 
Konsolide 

(Ekonomik Ayrımına Göre) 
(Milyar TL.) 

1982 

798.0 
444.7 
353.3 
389.5 
617.2 

1% Pay 

44.2 
24.6 
19.6 
21.6 
34.2 

1.804.7 100.0 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 1983 malî yılı bütçe kanunu tasarısı ile kuruluşlara verilen öd 
ve % 32.8'i de transfer giderlerine ayrılmıştır. 

1983 malî yılı tasarısının 1982 yılı bütçesinin yıl içi değişikliklerden sonra Eylül sonu itibariyle ulaştığı büyü 
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1982 Bütçesi ile 1983 Bütçe Tasarısı 

II. 
in. 

Cari Hizmet Ödenekleri 
a) Personel Ödenekleri 
b) Diğer Cari Ödenekler 
Yatırım 
Sermaye Teşkili ve Transfer 
Konsolide 

Karşılaştırması 
(Milyar TL.) 

1982 
(30.9.1982) 

907.4 
494.4 
413.0 
411.4 
650.4 

1.969.2 

% Pay 

46.0 
25.1 
20.9 
21.0 
33.0 

100.0 

Görüldüğü gibi 1982 malî yılı bütçesinin yıl içindeki gelişimi başlangıç bütçesinin ekonomik yapışım önem 
Öte yandan Kamu Hesapları Bülteninin geçici bilgilerine göre 20 Eylül 1982 günü itibariyle harcamalar 901.8 

katma ayrımındaki verileri şöyledir : 

1982 Yılı Harcamaları 

Genel 
Katma 
Toplam 
Hazine Yardımı 
Konsolide 

20 Eylül 1982 
(Milyar TL.) 

( - ) 

903.0 
137.6 

1.040.6 
138.8 
901.8 
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b) Yatırımlar : 

Sabit sermaye yatırımlarının 1976 yılından sonra sabit fiyatlarla artış hızı azalmış, 1978'den itibaren de mutlak 

Yatırımlar (1976 Fiyatlarıyla) 
Toplam Yatırım Yüzde 

Yıllar (Milyar TL.) Değişme 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

142,2 
152,3 
152,1 
147,5 
131,6 
133,6 
137,6 
145,4 

12,6 
7,1 

— 0,1 
— 3,0 
— 10,8 

1,5 
3,0 
5,7 

1983 yılında 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 tesisleri 

(ii) İhracata dönük projeler 
(iii) Dış para ihtiyacı karşılanmış projeler 
(iv) 1983 ve 1984 yılında tamamlanabilecek projeler 
(v) Darboğaz giderme ve ekonomik ölçeği tevsii yaturımları 
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Belirlenen önceliklere göre 1983 yılı kamu yatırım lannın dağılımı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir : 

Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
IH üncü Beş IV üncü Beş 
Yıllık Plan Yıllık Plan 1982 198 

Sektörler gerçekleşme % hedefi % programı % program 

Tarım 
Madencilik 
imalat 
Enerji 
Ulaştırma - Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
D. Hizmetler 

10,8 
6,7 

22,8 
13,2 
24,4 

1,0 
2,3 
6,5 
2,2 

10,1 

100,0 

10,4 
9,7 

22,2 
18,3 
19,1 
1,0 
1,7 
8,2 
2,3 
7,1 

100,0 

11,0 
9,3 

18,8 
23,7 
18,9 
0,8 
2,0 

- 4,3 
2,1 
9,1 

100,0 

Tabloda da görüldüğü üzere enerji, madencilik, tarım, ulaştırma, turizm, eğitim, konut ve diğer hizmetlerin toplam 
imalat sanayii sektörünün payı ise önemli ölçüde azalmaktadır. 

c) Transfer ödemeleri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Genel Durumu : 
Katma bütçelere Hazine Yardımları hariç; 852,1 milyar liraya ulaşan transfer ödeneklerinin başlıcaları 302,0 

ödemeleri, 60,0 milyar lira ile iç borç ödemeleri ve 65,0 milyar lira ile de Emekli Sandığına ödemelerdir. 
IKarma ekonominin kurallarına ve ülkemiz koşullarına uyularak kurulan KİTler ekonomik yapımızın önemli 

ve kârlılık ve gereğine göre kamuya hizmet anlayışı içinde çahşmalan öngörülen bu kuruluşlarm bugün için büyük 
gıçta Türkiye'de planlı bir sanayi atılımına öncülük eden bu kuruluşlar giderek Hazineye yükler getirir hale gelm 

KİT'lerin hazineye yük olmalarım önlemede serbest fiyat politikası bir araçtır. Ancak, Türk ekonomisi için ön 
katma değer yaratmaları ve düşük birim maliyetli üretim yapmalarıdır. Bu hususların sağlanmasıda teknoloji ve 
tekleme, ve çok iyi bilindiği gibi yönetim ve denetim yapılarının iyileştirilmesi koşullarına bağlıdır. 

Geçirdiğimiz son iki yılda KİT'lerin genel f inans yapılan aşağıdaki şekilde gözlenmiştir. 
1981 yılında 60 milyar liralık kaynak ödeme açığı tespit edilmiş ve 1981 yılı için tespit edilen 317,3 milyar lir 

si 377,3 milyar lirayı bulmuştur. KİT'lerin bir seri ciddî önlemler alınmasıyla iyi bir yönetimle üretim kapasitelerin 
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açığını 50 milyar liraya indirmeleri gerekli görülmüştür. Ancak, (1981 yılında 405,8 milyar lira yatırım gerçekleştire 
açığı ile birlikte 449,0 milyar liralık ek finansmana ihtiyaç göstermişlerdir. ıKJİTlere 1981 bütçesinden 214,0 milyar l 

1982 yılında 38,6 milyar lira kaynak yaratmaları ve 471,9 milyar lira yatırım gerçekleştirmeleri programlanan K i r 
yar lira olarak belirlenmiştir. Ancak bu program kurukışiarm maliyetlerine --gelebileceği varsayılan artışların hâsılatlar 
tedbirleri ve prodüktivite ile 113 milyar TL. kaynak yaratmalarını da kapsamaktadır. Bu donemde sözfconusu kuruluşla 
cekleri programlanmış, son olarak yapılan değerlendirmede ise bu rakamın 10 milyar lira artışla 139 milyar liraya ula 

1983 yılı fiile ilgili KİT ve benzeri IkuruJuşlar Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin çalışmaların son 
miştiır. 

Yapılan görüşmelerde edinilen bilgilere göre; 
Programda kuruluşların 25 milyar lira kaynak yaratacakları, 611 milyar liralık yatırım yapacakları ve bunun net 

gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Bu finansman ihtiyacının 316 milyar lirasının bütçeden 40 milyar ilira 
lirasının Destökleme ve Fiyat îstikrar Fonundan, 150 milyar lirasının da Dış Proje Kredilerinden sağlanması program 

1982 programımda olduğu gibi 1983 yılında da kufuduşlıaırın maliyetıktııine gddbti'lıijeceık yükleri hâsıilaıtla rina ayn 
cafc tasamrufu ve verimliliği arttırıcı tedhirtlerie 111 milyar lira ek kaynak: yaratmalları öngörülmüştür. 

2. Gelir [Bütçesi : 

a) Genel : 

Bütçe ödeneklerine hayatiyet kazandıran bütçe gelirleri son yıllarda Türk bütçe tatbikatında özel bir önem kaza 
litikasının zorunlu bir sonucu olarak, Devlet bütçesi ödenekleri, bütçe gelirlerine sıkı sıkıya bağlanmış, bütçe gelirl 
Böylece; ödeneklerin gerisinde kalan ancak gerçek devlet gelirleri civarında bağlanan harcama bazına dayanan bütçe 

Enflasyonla mücadelede prensip olarak doğru olan bu uygulamanın kamu hizmetleri taleplerinin karşılanmasını 
ve yıl içindeki akımım düzenlemek son derece önem kazanmıştır. 

1980, 1981 ve 1982 yıllarında sürdürülen vergi kanunlarında değişiklik yapma çalışmalarının, vergi idaresini İs 
vergi sisteminden ziyade, vergi miktarında nisbi iyileşmeler sağlanmıştır. 

1979 yılında 925 milyar TL. olan Genel Bütçe gelirleri, 1982 (tahmini) 1 455 milyar TL. ye ulaştırılmıştır. 

b) Konsolide Bütçe Gelir Tahmini : 
1983 malî yılı konsolide bütçe gelir tahminleri 1982 yılı gerçekleşme tahminleri ile mukayeseli olarak aşağıdadır. 
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KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN 1982 TAHSİLAT TAHM 
1983 YILI BÜTÇE TEKLİFİ VE ARTIŞ ORANLARI (Milyon T 

Gelirin Çeşidi 
1982 Yılı 

Tahsilat Tah. 

1 530 000,0 
1 455 000,0 
1 287 500,0 

117 500,0 
50 000,0 
50 000,0 
25 000,0 

1983 Yılı 
Bütçe Tah. 

2 600 000,0 
2 409 252,5 
1 980 000,0 

283 619,0 
145 633,5 
150 000,0 
40 747,5 

(%) 
Artış 

69,9 
65,6 
53,8 

141,4 
191,3 
200,0 

63,0 

Konsolide Bütçe Gelirleri 
A) Genel Bütçe Gelirleri 

a) Vergi Gelirleri 
b) Vergi Dışı Normal Ge. 
c) Özel Gelirler ve Fon. 

B) îç İstikraz 
C) Katma Bütçe Gelirleri 

(7) 12 aylık dönemler mukayesesi. 

Tablodan İzleneceği gibi, 1982 yılında, 1 530 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen konsolide bütçe gelir 
50 milyar lirası iç istikraza, 25 milyar lirası da katma bütçe gelirlerine ait bulunmaktadır. 

1983 Konsolide Bütçe Gelirlerinin ise 2 600 milyar liraya ulaşacağı ve önceki yılın tahsilat tahminine göre % 
tfahmin edilmektedir, 

c) Genel Bütçe Gelir Tahmini : 
Genel bütçe gelir tahmini aşağıdaki tabloda 1982 yılı tahsilat tahmini ile birlikte verilmiştir. 
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GENEL BÜTÇE GELİRLERİNİN 1982 YILI TAHSİLAT 1983 YILI BÜTÇE TAHM 
YÜZDELERİ (Milyon TL.) 

Gelirin Çeşidi 

1. Vergi Gelirleri Toplamı : 
— Gelirden alınan vergiler 
— Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alınan vergiler 

2. Vergi Dışı Normal Gelirler Toplamı : 
— Kurumlar Hâsılatı ve Devlet paylan 
— Devlet Patrimuvanının gelirleri 
— Faizler, Taviz ve Irkazlardan geri alınan 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirler 

3. Özel Gelirler ve Fonlar Toplamı : 
— Özel gelirler 
— Fonlar 

1982 Yılı 
Tahsilatı 

Tahmini (x) 

1 287 500,0 
805 500,0 

25 500,0 
187 300,0 
128 900,0 
140 300,0 
117 500,0 

14 500,0 
14 720,0 
7 340,0 

10 000,0 
70 940,0 
50 000,0 
30 000,0 
20 000,0 

1 455 000 

1983 Yılı 
Bütçe 
Teklifi 

1 980 000,0 
1 179 000,0 

62 000,0 
268 000,0 
250 000,0 
221 000,0 
283 619,0 

22 190,0 
71 839,0 
26 590,0 
23 000,0 

140 000,0 
145 633,5 

85 252,5 
60 381,0 

2 409 252 

(x) 6 aylık sonuçlara göre tahsilat tahmini. 

Tablodan da görüldüğü üzere 1983 yılı Genel Bütçe Gelirleri tahmininin, önceki yıl tahsilat tahminine göre % 
Gelirlerinin % 53,8 (28,2) artışla 1,980 milyar liraya, Vergi Dışı Normal Gelirlerin % 141,4 (102,6) artışla 283,6 mi 
(142,7) artışla 145,6 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 

Komisyonda yapılan çalışmalarda Genel Bütçe Gelirleri üzerinde önemle durulmuş, gelir tahminlerinin isabeti 
met; tahminlerin isabeti üzerinde gerekçeli ve ayrıntılı açıklamalarda bulunarak tahminleri ısrarla savunmuştur. K 
lirler ve fonlar türüne düzeltme amacıyla 716 701 000 TL. bir ilavede bulunmuştur. 
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d) tç htökraz ve Katma Bütçe Gelir Tahminleri : 
Hükümet; 1983 yılı için, 150 milyar tç İstikraz hâsılatı öngörmüş, komisyonumuz bunu 15 milyar TL. azal 
Hükümet; katma bütçeli idarelere, 1983 yılında özgelirleri 40.747,5 milyar, Hazine yardımı 396.907,4 mily 

nek tahsis etmiş, Komisyonumuzda bu rakam 436.299,9 milyar TL.'ye bağlanmıştır. 

Sonuç olarak; 
Gelir bütçesinin tüm gelir türleri üzerinde önemle duran komisyonumuz, 1983 bütçesinin özelliğine işaret ede 

nel bütçe gelirlerinin tahmin ve tahsilatının birbirlerine yaklaşmasına bağlı olduğuna dikkati çekmiştir. Ayrıca, üre 
raberce geliştirilmesi, vergi sistemini düzeltmeden, yalnızca vergi idaresini, vergi denetimi ve vergi yargısını ele 
ları üzerinde önemle durulmuş ve bu konular hükümete duyurulmuştur. 

3. Bütçe Kanunu Tasarısının Maddelerinde Yandan Değişiklikler : 
Genel bütçeye giren dairelerin harcama kalemleri ile katma bütçeli kuruluşların Hazine yardımlarından düş 

maddeye bağlı (A) işaretli cetvelin 2 559 252 500 000 liralık rakamını etkilediğinden «Gider Bütçesi» başlıklı 
ğiştirilerek, 

Tasarıda «DENGE» başlıklı 3 üncü maddede yer alan 150 000 000 000 liralık iç borçlanma rakamından 15 
şeklinde değiştirilmesi sonucunda, 

Gider - gelir dengesini sağlamak amacıyla 716 701 000 liralık fark (B) işaretü cetvelin (3-1-1-0) kısmında yer 
tı» maddesine eklenmesiyle tasarının 2 nci maddesinde yer alan 2 409 252 500 000 liralık gelir tahmini 2 409 969 

«DENGE» başlıklı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan 150, 000 000 000 liralık iç borçlanma miktarının 
bu miktarı Maliye Bakanına iki katma kadar artırma yetkisi veren hüküm «bir» şeklinde değiştirilerek, 

«Resmî Taşıtlara İlişkin Hükümler» başlığı altında yer alan 9 uncu maddenin (C) fıkrası 237 sayılı Taşı 
yet dairelerinde kullanılması zarurî olan taşıtların adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirlenir 
metinden çıkarılması sonucunda madde değiştirilerek, 

«Bağlı Cetveller» başlığı altında yer alan 22 nci maddeki cetvellerden; 

(A) cetveli, 1 inci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmesi suretiyle, 
(B) cetveli, 2 nci madde için yazüan gerekçedeki gibi düzeltilmesi suretiyle, 

(R) cetveli, (310 - Müşavir, firma veya kişilere ödemeler) kısmının sonuna «Yurt dışında halkla ilişkiler ve 
uğraşan 'kuruluşlara ülkemizin turizm arz imkânlarını pazarlamak amacıyla verecekleri hizmetler karşılığı yapılac 
ma giderleri» ibaresinin (h) fıkrası olarak eklenmesi suretiyle, 

(370 - Bina küçük onarımı) kısmında yer alan 3 üncü fıkranın Jandarma Genel Komutanlığına ait kısmını 
alınarak 100 000 000 liradan 150 000 000 liraya çıkarılması suretiyle, 
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(47Q - Savunma alım ve giderleri) 'kısmının sonuna 11.8.1982 gün ve 2696 (sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gere 
ğılmasını önlemek ve tek kalemde büıtünlüğlü temin etmek amacıyla «11.8.1982 gün ve 2696 sayılı Yasanın 13 üncü 
(f) fıkrası olarak eklenmesi suretiyle, 

(H) cetveli (II - Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar) (kısmında yer alan (2 sayılı cetvel) in sonunda 
gereği ve zorluğu dikkate alınarak (3/4) şeklinde düzeltilmesi suretiyle, 

(M) cetveli, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilen okul pansiyonlarında kalan öğrencilerden alınacak pa 
niden beş okulun eklenmesi suretiyle, değişitirilerek, 

«Katsayı»! başlığı altında yer alan 26 ncı maddede, (657 sayılı) Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi 
lirtilen gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 34 olarak belirlenen katsayı, enflaisıyonun doğrudan etki 
nin gelirlerinde bir miktar artış yapmak ve bütçenin genel dengesinin de bozuirnamasına dikkat edilmek suretiyle 35 ş 

«Kadroların kullanımı» başlığı altında yer alan 28 inci madde birinci fıkranın sonunda yer alan «Başbakanlığın iz 
rolarında ihtiyaç duyulan elemanların daıha kısa sürede istihdamım sağlamak amacıyla «Başlbakanlığın (Belediyelerin 
nine tabidir», şeklinde, 

(c) fıkrasının, Yükseköğretim Kurulu Kanununda akademik kadrolar konusunda gerekli yetkinin bulunması, idarî 
ki kanunu uyarınca işlem yapılabileceği görüşüyle maddeden çıkarılması suretiyle, 

(d) fıkrasının (c) olarak düzeltilmesi ve «Devlet Hizmeti yükümlülüğüne dair kanun» uyarınca tabip ve uzman t 
kadro ihdasına yetki veren hükme (mecburî hizmetli diğer sağlık personelinin) de eklenmesi suretiyle, değiştirilerek, 

«'Kadro cetvelleri bütçe kanununa eklenen kurumlar» başlığı altında yer alan 30 undu madde, 

(b) fıkrasındaki «Sayıştay ve Yükseköğretim Kurulu personelinin» ibaresinden, kadroları Yükseköğretim Kurulu 
(... ve Yükseköğretim Kurulu) ibaresinin çıkarılması suretiyle değiştirilerek, 

«Ek ders ücretleri», başlığı altındaki 42 nci madde (A) fıkrasının 4 üncü bendine «Millî Eğitim Bakanlığı merke 
araştırma, planlama, programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara» gündüz ödenecek ders saat ücretinin 135 

(c) fıkrasının 4 üncü bendinde yer alan (... başka üniversitelerde görev alma halinde öğretim üye ve ...) ibaresinin 
tim kurumlarında görev alma halinde öğretim üye ve ...) şeklinde değiştirilerek, 

«Kişi borçlar» başbğı altındaki 71 inci madde, maddede geçen (... 1050 sayılı Yasanın ...) ibaresi (... 1050 sayılı M 
değiştirilerek, 

«'Mahsup süresi» başlıklı tasarının 73 üncü maddesinde yer alan (45 inci günü) ibaresi, sürenin darlığı nedeniyle ( 
Tasarının diğer maddeleri ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
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IV. - SONUÇ VE ÖNERİLER : 
13 1983 ımalî yîDi konsolide ıbütçe tasarısı, Bütçe - Plan Komisyonuna 2.600$ milyar ura olarak sunul 

nucunda : 
Cari harcamalardan 949 300 000 TL. 
Yatırım harcamalarından 1 950 000 000 TL. 
Transfer harcanaalanndain 12 738 999 000 TL. olma 

TOPLAM 15 638 299 000 TLg indir 

Genel bütçeye dahil daireler 2 544 969 201 000 TL. 
Kotana bütçeli idareler 436 299 922 000 TL. 

TOPLAM 2 981 269 123 000 TL; 

Hazine yardımı — 395 402 422 ÖOO TL. 

2 585 866 701 000 TL. olara 
2, Komisyonumuzda kabul gören 1983 malî yılı konsolide bütçe tasansmm ekonomik dağılımı şöyledir : 

I. - Cari hizmet ödenekleri 1 

a) Personel ödenekleri 
b) Diğer cari hizmet ödenekleri 4 

H. - Yatoum ödenekleri 

IH. - Sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 1 

TOPLAM 2 

HAZİNE YARDIMI (—) 3 
KONSOLİDE 2 

Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçe ödeneklerinin ekonomik dağiknı Tablo l'de, 
Genel 'bütçeli kuruluşların 1983 mail yılı bütçelerinde Komisyonumuzca yapılan net ekleme ve kesintiler T 
Katma bütçeli kuruluşların 1983 malî yılı bütçelerinde Komisyonumuzca yapılan net ekleme ve ıkesintifer T 
1983 malî yılı bütçesinin, harcama kalemlerine göre, ayrıntılı dökümü ve konsolide (bütçeye oranları, Ta 
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3. 1983 Malî Yılı Kon'SoMe Bütçesinin Harcama Kalemleri Dökümü Aşağıdadır 

fPfersanefl gülerleri 767 922 372 000 
YoBuıklaıl 20 584 158 O0C| 
Hizmet adımlan 47 831 927 O0Q 
Tüketim mattan ve malzeme atadan 380 294 756 OO0( 
Demirbaş alımları 6 513 014 000 
MaJldne, teçhizat -ve taşıt alımlan 71 002 119 000 
Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri 434 544 673 000 
Diğer ödemeleri 1 239 431 000 
Kamulaştırmalar 49 766 000 000 
Diğer transfer haıoaimalaırt 1 201 570 673 000 

TOPLAM 2 981 269 123 000 

4. Bu sonuçlara ulaşan Komisyonumuz aşağıdaki önerileri geliştirerek 1983 bütçe çalışmalarım tamamlamıştır. 
Hükümete sunulan öneriler, ayrıntılarına inmeden genel yapılarıyla; 
1. Kaynak kullanımı ve aktarımı, 
2. Kaynak temini, 
Başlıklarıyla aşağıda verilmiştir. 

1. Kaynak Kullanımı ve Aktarımı Konusunda Öneriler : 
Ekonomik politikalarla malî politikaların bir uyum içinde yürütülmesi her ülke yönetiminin temel kurallarında 

uygulanması esnasında kamu kaynaklarının kullanımının, ekonomik hedeflere ters düşmemesi ve olumlu etkide b 
kaynak aktarımı konularına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

a) Kaynak Kullanımı : 
— Bütçelerde kaynak kullanımını etkin hale getirmek için hizmet - maliyet ilişkisine önem verilerek, program -

ma hızla ele alınmalıdır. 

Özellikle; yıllık yatırım programları ve proje tercihleri Türk Bütçe hazırlığında çok az tartışılan konular olmakt 
— Kaynak kullanımını, program ve projelere bağlamak gerekirken, bütçelerde fon uygulamalarına ağırlık verilm 
— Kaynak kullanımında, belirlenmiş kamu hizmetlerinin öncelik ve ağırlığını yıl içinde değiştiren otomatik öd 
— Bütün bunların yanısıra; kaynak kullanım tercihleri belirlendikten ve Yasama Organlarından geçirildikten so 

ğini ileri sürerek kaynak kullanım tercihlerini değiştirmeleri veya az harcama yaptırarak tercihlerin etki derece 



— 20 — 

b) Kaynak Aktarma : 
Bütçeler vasıtasıyla ekonomik yapıyı etkileyen diğer önemli konu kaynak aktarma konusudur. 
Türk bütçesi içinde doğrudan kaynak aktarma diğer deyişle transferler çok büyük önem taşımaktadır. Başta 

üzere pek çok kurum bütçe içinden doğrudan kaynak almakta ve bu husus giderek kron'ik hale gelmektedir. Özellik 
temel düzenlemeler yapılarak ve belli bir takvim içinde bütçe sisteminden çıkarılmalıdır. 

Bu arada; yıllık yatırım ve finansman programının tespit ve idaresinde dikkatli olunmalıdır. 
Kaynak aktarma konusunda; bütçeleri doğrudan ve dolaylı ilgilendiren bir diğer husus, dış proje kredilerini 

proje kredilerinin, üretim sistemine sevkedilmeleri esnasında kredilerin yapışım bozan ve üretim için anlamlı bir k 
özellikle banka işlemleri gözden geçirilmelidir. 

2. Kaynak Temini Konusunda Genel Öneriler : 
Devlet bütçesinin kaynaklan büyük ölçüde genel bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. Bu gelir bölümünün altyap 
Türk Vergi Sistemi pek çok hususun yanısıra iki temel hususun benimsenme ve çözümüyle daha sıhhatli bir ya 

a) Üretim sistemi ile vergi sistemi beraberce düşünülmeli, öncelikle üretim sistemi daha çok değer yaratır ha 
malıdır. 

b) Peşisıra, mevcut ve yaratılan değerin ekonomik yapı içindeki dolaşımı tam bir Memeye tabi tutulmalı ve ü 
olmayan bir zincir haline getirilmelidir. 

Özetle; üretim sistemiyle uyumlu ve kopuksuz bir kayıt düzeni üzerine adaletli bir vergi sistemi oturtmak ve 
aslî ödevidir. 

Komisyonumuz, yaptığı incelemeler esnasında genel yapısıyla raporuna aldığı bu önerileri, ayrıntılarıyla hük 
bütçe sistemi oluşturulmasını, bunun için çalışmalara hemen başlanılması gereğini önemle vurgulamıştır. 
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Yukarda özetlenen Komisyon çalışmaları sonunda, bütün ayrıntılarıyla 'incelenen 1983 malî yılı bütçesi, Danış 
mak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Tandöğan TOKGÖZ 
Başkan 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Enerji w Tanın 
Bakaınyribaırıında 

Söz hakikim şaddadır 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Tarımla ilgili 
Söz haıkküm mahfuzdur 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkaınlığı Bütçesinde 

Söz ihafldlpım (mahfuzdur 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Söz Ihaklcım mahfuzdur 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Tümü üzerimde söz 
hakkım saklıdır 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Recai DİNÇER 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Söz haflokım saklıdır 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Maliye Bakanlığı üzeninde 
SÖZ hafrUnm sşkin^ır 

Turgut TAN 
Üye 

Bahtiyar UZUN 
Kâtip 

Ahmet Senvar 
Üye 

1983 MtçeSinan ıtüm 
Söz hakikim s 

Hayati GÜR 
Üye 

Tarım - Orman B 
Bütçesinde söz hakk 

Salih Necdet ÖZ 
Üye 

M. Ali ÖZTÜRK 
Üye 

Cahit TUTUM Şadan TUZCU 
Üye Üye 

Tümü üzerinde söz Söz hakkım saklıdır 
haMmm saklıdır 
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Genel Bütçeye dahil 
idareler 
Katma Bütçeli 
idareler 

TOPLAM 

Hazine Yardımı (—) 
Konsolide Bütçe 

TABLO : 1 

1983 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin Bütçe ödeneklerinin Ekonomik 

Personel 
giderleri 

142 518 375 

767 922 372 

Diğer cari 
harcamalar 

Cari harcamalar 
toplamı 

36 759 143 

456 423 286 1 224 345 658 

Yatırım 
harcamaları 

Top 
Kamulaştırma ha 

625 403 997 419 664 143 1 045 068 140 282 453 933 

179 277 518 223 132 859 

505 586 792 

26 486 000 

23 280 000 

49 766 000 
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T A B L O • 2 

GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1983 MALÎ YILI BÜTÇELERİNDE KOMİSYONUMU 

EKLEME VE KESİNTİLER 

K o m i s y o n 
D A İ R E L E R Hükümetin teklifi Eklenen Düşülen 

Millî Güvenlik Konseyi (Gensek.) 
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 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
fcmniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 1 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İş. Genel Müdürlüğü 

1 962 100 000 
572 934 000 
351 580 000 

1 145 178 000 
246 753 000 

17 127 650 000 
2 418 915 000 

588 779 000 
573 500 000 

1 395 300 000 
18 224 800 000 
8 331 550 000 

49 408 100 000 
450 000 000 000 

10 578 010 000 
85 981 970 000 
46 966 395 000 
22 420 240 000 

159 746 125 000 
286 409 006 000 

55 928 118 000 
2 232 000 000 

74 726 785 000 
6 272 000 000 

52 993 000 000 
3 449 000 000 

— 
— 
— 
— 

— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

230 000 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

500 000 000 
— 
— 
— 

- " 

460 000 
70 000 

30 000 

88 300 

12 590 999 
990 000 

164 000 
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D A İ R E L E R Hükümetin teklifi 

Ulaştırma Bakanlığı 15 375 500 000 
Çalışma Bakanlığı 4 222 750 000 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 21 914 000 000 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 23 764 000 000 
İmar ve İskân Bakanlığı 15 830 970 000 
Köy İşleri Bakanlığı 96 421 600 000 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 7 220 500 000 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanlığı 13 186 350 000 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1 082 942 000 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 184 100 000 

TOPLAM : 2 559 252 500 000 

K o m i s y 
Eklenen Düşü 

— ' 
— 
— 20 
— 

400 000 000 
— 
— 
— 1 000 0 
— 
— 

1 130 000 000 15 413 2 
— Fark : 14 2 
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T A B L O — 3/a 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1983 MALÎ YILI BÜTÇELERİNDE KOMİSY 

NET EKLEME VE KESİNTİLER 

K o m i s y 
D a i r e l e r Hükümet teklifi Eklenen Düşü 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Gn. Md. 
Devlet Hava Meydanları İş. Gn. Md. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 

468 780 000 
3 285 000 000 
5 063 980 000 

127 279 000 000 
172 654 000 000 

394 500 000 
14 025 500 000 
12 642 000 000 

815 000 000 
5 430 000 000 

112 315 000 
7 181 668 000 
6 248 721 000 
7 254 136 000 
6 259 960 000 

10 611 698 000 
3 954 654 000 
2 738 793 000 
2 073 688 000 
i 989 086 000 

896 860 000 
5 556 876 000 
3 044 990 000 
î 565 391 000 
3 320 359 000 
3 158 048 000 

_ 
150 000 000 

_ 
2 700 000 000 

— 4 200 
— 
— 
— 
— 
-* ' 
— 

50 000 000 
42 000 000 
50 000 000 
42 000 000 

— 
42 000 000 

— 
— 

28 000 000 
__ 
— 

28 000 000 
60 000 000 
28 000 000 
60 000 000 
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D A İ R E L E R Hükümetin teklifi 

Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Y O. K. 

i 902 633 000 
1 158 095 000 
2 546 636 000 
1 933 263 000 
3 752 405 000 
1 876 584 000 
2 426 846 000 
4 409 875 000 
1 073 456 000 
2 194 237 000 
2 534 735 000 

261 413 000 
3 559 741 000 

TOPLAM 437 654 922 000 

K o m i s y o 
Eklenen Düşüle 

42 000 000 
50 000 000 
42 0,00 000 
42 000 000 
70 000 000 
42 000 000 
60 000 000 
42 000 000 
28 GC?0 000 

— 
50 000 000 
62 OCO GQ0 

— 965 00 

3 810 000 000 5 165 00 

Fark — 1 355 00 
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(1 000 TL.) 

TABLO : 3/b 

Katma Bütçeli Kuruluşlardan özel Gelirlerinde veya Hazine Yardımlarında Değişiklik Yapılanlar 

Daireler 

Toprak ve Tarım Ref. M üs. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Md. 
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. îş. Gn. Md. 
Petrol İşleri Gn. Md. 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

TOPLAM 

Hazine yardımı 
Eklenen Düşülen 

Özel gelir 
Eklenen Düşülen 

2 700 000 

50 000 
42.000 
50 000 
42 000 

42 000 

28 000 

28 000 
60 000 
28 000 
60 000 
42 000 
50 000 
42 000 
42 000 
70 000 
42 000 
60 000 
42 000 
28 000 

50000 
62 000 

3 660 000 

150 000 

4 200 000 

965 000 

5 165 000 150 000 





1983 Mali Yılı Bütçesinin Harcama Kalemlerine Göre Ayrıntılı 

Dökümü ve Konsolide Bütçe Oranları (Tablo:4) boyutlarından 

dolayı taranamamıştır. Belgenin aslı Kütüphane Dok.ve Tercüme 

Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 





DANIŞMA MECLİS! BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKAN 

Dr. TANDOĞAN TOKGÖZ'ÜN TAMAMLANAN BÜTÇE 

ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK BASINA YAPTIĞI AÇKLA 





Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ve yazılı basının sayın temsilcileri; 
Danışma Meclisi Bütçe-Plan Komisyonu, 1983 Malî Yılı Konsolide Devlet 

Bütçesi Tasarısı üzerindeki çalışmalarını 4.11.1982 günü gece saat 23.00'de ta
mamlayarak bitirmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bütçe tasarısı üzerindeki bu çalışmalarını 19 birleşim içinde 
çok kısıtlı bir zaman süresinde 41 oturum yaparak çok yorucu bir tempoyla 25 
günde bitirmiştir. 

Değerli basın mensupları; 

Bilindiği gibi, 2485 sayılı Kanun gereği komisyon çalışmaları kapalı olarak 
yapılmaktadır. İşte bu nedenledir ki, Komisyonumuzda 1983 bütçe tasarısı üze
rinde yapılan çalışmalar ile bütçenin özellikleri, Hükümetimizin bütçeyle yap
mak istedikleri ve komisyonumuz görüşlerini kamu oyuna duyurmak için bu 
basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz. 

Bilindiği gibi, bütçe Devletin ulusal gelirinin bir bölümü olup, ülke ekono
misinin altyapı ve hizmet ihtiyacım karşılamak üzere yeniden harcamasına ve 
bu yolda ekonomiyi yönlendirmeğe yönelik çok önemli bir araçtır. 

Sayın basın mensupları ; 
Ekonomik durumla ve bütçeyle ilgili geneldeki görüşlerimizi belirtmeden 

önce bütçenin yapısını sizlere sunmak istiyorum. 
Komisyonumuzca Yüce Meclise sunulacak olan 1983 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 

1982 yılı gerçekleşme tahminleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

TABLO : 1 
(Milyar TL.) 

1982 1983 Yıllık 
Gerçekleşme Komisyon Artış 

Tahmini Önerisi Oranı 
Harcamalar (10 Aylık) (12 Aylık) % 

Cari Harcamalar 720.0 1 192.1 65.6 
Yatırım Harcamaları 360.0 552.7 53.5 
Transfer Harcamaları 590.0 841.1 42.6 

Harcamalar Toplamı 1 670.0 2 585.9 54.8 

Gelirler 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler 
Katma bütçe gelirleri 

Gelirler toplamı 

tç borçlanma 
Bütçe açığı 

Tablonun incelenmesinde, v 
lirlerde % 140.7 özel gelirler 
c/c 64.0 oranlarında artışlar be 
ğu anlaşılmaktadır. 

1982 Bütçe 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve fonlar 
Katma bütçe gelirleri 

Bütçe açığı 



Tablonun incelenmesi gelir hedeflerindeki gerçekleşmenin % 85.5 oranında 
kaldığını göstermektedir. 

Vergi gelirlerinde 1980/81 döneminde izlenen % 64.8'lik artış 1981/82 dö
neminde % 32.6 oramnda kalmıştır. Enflasyonun etkisi giderildiğinde vergi ge
lirlerinde reel bir artışın olmadığı söylenebilir. 

Bütçe - Plan Komisyonu incelediği, Hükümetten gelen ıbütçe tasarısında aşa
ğıdaki değişiklikleri yapmıştır. 

(Tablo - 3) (Milyar TL.) 

Fark 
Harcamalar 1983 Hükümeti 1983 Komisyon % 

Cari harcamalar 1 193,0 1 192,1 — 0,9 

Yatırım harcamaları 554,9 552,7 — 2,2 

Transfer harcamaları 852,1 841,1 —11,0 

Harcamalar toplamı : 2 600,0 2 585,9 —14,1 

ÇELİKLER : 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler 
Katma Bütçe gelirleri 

2 450,0 2 450,9 + 0,9 

î ç istikraz 150,0 135,0 
Bu sonuca ulaşabilmek için komisyonumuz genel ve katma bütçeli 75 kuru

luşun bazılarının programlarına ödenek eklemiş, bazılarından ödenek kesintisi 
yapmıştır, özetle Komisyonumuz, 7,0 milyar TL. ödenek artırması, 21,1 milyar 

1 980,0 1 980,0 — 
283,6 283,6 — 
145,6 146,4 4- 0,8 
40,8 40,9 4- 0,1 

4 — 

TL. de kesinti yapmıştır. Yukarıd 
solide bütçe ödeneklerinde 14,1 
aşağıdaki ilkelerin gerektirdiği ön 

Özellikle 2 ve 3 Nolu tablolar 
nomisinde hâlâ enflasyonun büy 
miş olmasıdır. 

Bütçelerin hacmini tayin eden 
gi etkinliğinin sağlanamaması ha 
ölçüde sapmalara yol açabilecek 

Bilindiği gibi, enflasyonu ya 
güçlükleri vardır. 1982 için yapıl 
içinde yatırımlar hızlanmış, % 4 
yıllık hızı bir yıl öncesinin % 4 
miştir. 1978 de çok az büyüyen 
lirimiz 1980 yılında yapılan tah 
mıştır. 

1983 yılı bütçesinin en belirgi 
miş olmasıdır. Alt - yapı yatırım 
lu bir yaklaşım sağlamayı hedef o 

Diğer bir özelliği ise, hem k 
nını % 20'lere indirmeyi plânlam 
indirmeyi düşünen çok hassas bi 
met çok güç bir görevi üstlenmiş b 

Komisyonumuz Hükümetin b 
bilmek için bütçe müzakerelerin 
Komisyonu büyük bir dikkat ve 
düzeyde dengesini bozmadan ba 
tir. 

Komisyonda yapılan değişikli 
22 664 300 000 TL.'lık ödenek 
TL.'lık bir ödenek ilavesi yapılm 
TL. olmaktadır. (Bu tutara 1 505 
tarın düşülmesi halinde Konsolid 



TL. olmaktadır.) Bu miktar anlamı itibariyle küçümsenecek bir miktar değildir. 
Bu kesinti bir anlamda 1983 bütçesinin gerçekçi bir bütçe olduğunu göstermek
tedir. Burada hatırınıza şu soru gelebilir. 1983 bütçesi bu kadar gerçekçi bir büt
çe de 135 milyar liralık iç istikraz ve gelir tahminlerindeki kabarıklık niye diye 
sorulabilir. İç istikrazlar her ülkenin bütçesinde olağan olan bir bütçe kalemi
dir. Ülkemiz bütçelerinde ise yıllardır kronik hale ve alışılagelmiş bir bütçe ge
liridir. Yanlış olan iç borçlanmanın bütçe geliri olarak gösterilmiş olmasıdır. Ge
lir tahminlerinin kabarık olması nedeni ise bütçe gerekçesinde de gösterildiği gi
bi ekonominin büyümesinden sağlanacak gelirlerin artacağı görüşünden kaynak
lanmaktadır. 

Değerli basın mensupları; 

Bütçede yapılan en büyük değişiklik Komisyonumuzun oy birliği ile kabul et
tiği memur aylıklarındaki katsayının hükümetin tespit ettiği 34'den bir katsayı 
artırılarak 35'e çıkarılmış olmasıdır. 

İkinci önemli değişiklik işçi emeklilerinin aylıklarında Devlet memurlarına ve 
emeklilerine sağlanan artışlara paralel olarak artış sağlanmasının Sosyal Sigorta
lar Kurumu aktüeryal hesaplarında meydana getireceği olumsuz gelişmeyi gerek
tiğinde Devlet bütçesinden finansman sağlayarak gidermek amacıyla Maliye Ba
kanlığı bütçesinde tertip açılması olmuştur. 

Ayrıca, Ankara Belediyesinin toplu taşımacılık (Raylı Sistem) için geliştirdiği 
projenin 1983 malî yılında başlaması amacı ile 300 milyon TL.'lık bir ödenek 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mecburî hizmetli personelinin tayinle
rinin yapılabilmesi için kadro ihdası yetkisi hükümete verilmiştir. Ayrıca aynı 
Bakanlığa konut yatırımı için 500 milyon ek ödenek verilmiştir. 

Değerli basın mensupları; 
Bütçe tasarısı üzerinde yapıla 

bütçe üzerindeki görüşlerimizi de 
1983 bütçesi halkın sosyal ko 

konut ihtiyacının giderilmesine a 
ihtiyacı için ayrılan ödeneklerde 
çoğunun üzerinde durduğu ortak 

Bütçede taşıt alımlarına ağır 
misyonumuz İsrarla durmuştur. A 
şiklikler yapılmadan soruna çözü 

Bütçenin bu yılda büyük ölç 
Buna karşın Maliye Bakanlığımız 
dizi tedbirler almıştır. 

Komisyonumuzda 150 milya 
rağmen 1983 yılında iç istikrazın 
güç görülmektedir 

Vergi gelirindeki artışın yap 
artışa karşılık vasıtalı vergilerde 
talı gelirlerin adaletsiz bir vergi 
yat artışları yaratma etkisinin bu 
vergi türüdür. 

Neticede, vergi sistemimizdek 
oranının düşmesi ile ortaya çıkan 
artışı meylinin yarattığı enflasyon 

Sonuç olarak 1983 malî yılı 
biliriz : 



Harcamalar bazında özellikle cari giderlerde yapılacak tasarruf tedbirleriyle, 
bugüne kadar ödenek bazı ile, harcama bazı arasındaki harcama bazı lehine olan 
geleneksel uygulama, 

Bütçe uygulayıcılarının gerçekçi bir bütçe yapmış olmaları, 
Hükümetin tasarrufa verdiği önem ile yılı içinde bütçe uygulamalarında gös

tereceği titizlik, 
Bütçe gelirlerini arttırmak için Maliye Bakanlığının yılı içinde alacağı bir dizi 

tedbir, 
Nihayet ihracat gelirlerinin artmaya devam edeceği, dış ticaret açığının aza

lacağı varsayımı (ki bu görüşü 1981 ve 1982 yılları doğrulamaktadır.) 

Kamu yönetiminin yeniden d 
de bu düzenlemelerin ortaya çı 
olarak kabul edilebilir görüşlerdi 

Değerli basın mensupları; 

1983 malî yık konsolide bütç 
refah, mutluluk ve huzur getirm 
sidir. 

Komisyonumuz, divanımız v 
gılar sunarım. 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 185 

1983 Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komi 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18-101/1315/06571 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakamhğmca hsmAma^ ve Başkanlığınıza arz* Bakanlar Kundımca 24.9.1982 farminae kararlaştırılan 
rekcesi ile cetveller ekli olarak gönderâtaiştir. 

Gereğini arz ederim. 





1983 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 

1983 yılı Ekonomik Programı, 1981 ve 1982 yıllarında sürdürülen ekonomik istikrar çabalarının, 1983 yılında da 
1981 ve 1982 yıllarında üretim - tüketim dengesi, rasyonelleşme ve kronik ödemeler dengesi sorunlarının, uygu 

larıyla aşılması yönünde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 1983 Programmda istikrarın sağlanması yönündeki önlemler 
kamu ve özel tasarrufların programlanan yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamaya dönük olarak kullanılması esa 

1983 yılmda toplam kaynaklarda % 4,2 oranında reel bir artış öngörülmüş, sabit sermaye yatırımlarında % 5,7'li 
tırımlarında sırasıyla % 5,2'lik ve % 6,5'luk reel artışlar programlanmıştır. 

1983'te stokların % 4,6 oranında azalması öngörülmektedir. Özellikle kamu stokları % 25,9 oranında azaltılacak 
da artacağı tahmin edilmektedir. 

1983 Programı toplam tüketimin % 4,1 oranında artması üzerine dayandırılmıştır. Kamu tüketiminin % 8,4'lü 
ceği tahmin edilmektedir. 

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ • 

1. GSMH 
2. Dış kaynak 
3. Toplam kaynaklar 
4. Sabit sermaye yatırımları 

— Kamu 
— Özel 

5. Stok değişmesi 
— Kamu 
— Özel 

6. Toplam yatırımlar 
— Kamu 
— özel 

7. Toplam tüketim 
— Kamu 
— özel 

Kaynak : DPT 

1982 

8 692,7 
116,4 

8 809,1 
1 640,0 

993,3 
646,7 
232,8 
102,8 
130,0 

1 872,8 
1 096,1 

776,7 
6 936,3 

950,0 
5 986,3 





1 9 8 3 Y ı l ı 
Bütçe Kanunu Metnine Ait 
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1983 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL 
İçinde yaşadığımız toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözüme bağlanmasında kamu kesimine, kamu 

oluşturan Genel Bütçeye Dabil Dairelerle Kaıtma Bütçeli Kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. 
Hazırlanmış bulunan 1983 Malî yılı Bütçe tasarısında kuruluşlara, yaratılması programlanan toplam kamu kayna 

Yıllık Kalkınma Planının ve bu planın yıllık dilimi olan 1983 yılı ekonomik programının hedefleri doğrultusunda yet 
1983 Malî yılı Bütçe tasarısı, bir yandan enflasyonla mücadeleyi esas amaç olarak belirlerken diğer yandan da p 

neliktir. Bu bütçe dle hızlı bir yapısal değişim süreci içinde bulunan ekonomimizde ulusal kaynakların en etkin v 
alt yapımn yenilenmesi ve geüştirilmesi, mal ve hizmet üretiminin artırılması, gelir dağdımımn iyileştirilmesi, sosyal 
gesizliklerin giderilmesi ve Devlet daire ve kurumlarının topluma sundukları hizmetlerin düzeyinin yükseltilmesi 
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J983 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİ METN 
BİRİNCİ KESİM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin hizmetleri için gerekli ödenek tahmin tutarını belirlemektedir. 
Madde 2. — Genel bütçenin gelir tahmin tutarını göstermektedir. 
Madde 3. — Birinai maddede yer alan ödenek tutan ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki, gelirler al 

karşılanacağım saptamaktadır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

Madde 4. — Yıl içinde, gelir-gider dengesizliğine olanak vermemek için ödeneklerin dağıtma esaslarının Maliye 
Yönergeleri ile saptanacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. — Yıl içinde personel giderlerinin program, alt program, faaliyet ve projeler arasında dağılımının dü 
ler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanın 

Madde 6. — 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve bütç*s uygulaması ile ilgi 
tadır. 

Madde 7. — Bütçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda, yeni gelir ve gider tertipleri ile f 
kanlığınca açılabilmesine imkân sağlamak üzere önerilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal! Politikaya İlişkin Hükümler 

Madde 8. — Bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; gelir ve giderleri dengeli, e 
tülmesini, öngörülmesi olanaksız olan olumsuz gelişmelere yol açılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması 
dır. 

Madde 9. — Resmî taşıtların savurganlığa yol açmaksızın bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanmılann 
taşıtların bütçeye yük olmaktan kurtardması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Em 
rolarının da Bütçe Kanununda gösterilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Madde 10. — Kuruluşların geçen yıllarda doğan karşılıklı ve karşılıksız borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin h 
Madde 11. — Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarının koşullan düzenlenmektedir. 
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Madde 12. — Yıllık programların yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım 
Kuvvetler ve Nato Enfrastrüktürünün gerektirdiği hizmetlerle RE-MO kapsamı içinde yer alan hizmetler hariç) 

Madde 13. — Genel ve katma bütçeli idarelerce Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış 
Madde 14. — Ülkemizin sosyal, ekonomik ve malî alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için ödenek ihtiyacın 

kümler yer almaktadır. 
Madde 15. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve dışında okutturacakları öğrenciler için bü 

yıt biçimini saptamaktadır. 
Madde 16. — Kamu kurumları ve derneklerin Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığın 

gelir, ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamaya, yıl içinde harcanmayan kısmım ertesi yıla devretmeye imkân ver 
Madde 17. — Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yıl içinde yapacakları çeşi 

nek aktarması yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması halinde Bütçe Kanunlarının uygulan 
rekli düzenlemeler yapılması; Başbakanlık - Basın Yayın Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu çıkmcaya kadar 
delerinin bu Genel Müdürlüğün görevlerini yürütmesi için uygulanması amaçlanmaktadır. 

Madde 18. — Bağış ve yardım yoluyla dışalımlar dolayısıyla, gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı suretiyle ödenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, 1983 malî yılında Millî Savun 
askerî yardım yolu veya diğer biçimlerle sağlanacak malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye kayıt şekli de düzenlenmekt 

Madde 19. — Bağışlara ilişkin, özel ödenek artıkları ile şartlı hizmetine, yetmediğinden harcanmayanların silin 
Madde 20. — Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere yapılacak hizmet 

kaydedilmesi sağlanmaktadır. 
Madde 21. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesindeki Etüd ve Proje hizmetleri ve İktisadî transferler ve yardımlar 

lerin kullanılma esasları düzenlenmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

Madde 22. — Yasaları uyarınca bu Kanuna bağlanan (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (î), (M), (O), (P), (R), ve (T) 
Madde 23,24,25 —Özellik arz eden hükümlere göre, (B) cetveline gelir kaydolunacak diğer kaynakları göstermekt 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

Madde 26. — Madde metninde belirtilen Kanunlara göre, Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen katsayıları belirlem 



— 11 — 

Madde 27,28,29,30,31,32,33. — Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanununa konulan hükümlere göre person 
ları ile ilgili esaslar düzenlenmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan ödemeler ve Diğer ödemeler 
Madde 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. — Aile yardımı, doğum yardımı, tedavi yardımı, tayın bedeli, ikramiye ve öd 

ödemeler, kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, ek ders ücreti ile konferans ücreti hakkında hükümler yer almaktad 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kama Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Madde 44. — Muhasebei Umumiye Kanununun 80 inci maddesinde yazdı ödemelerin zamanında yapılabilmesin 
dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere, en çok bir yıl vadeli Hazine bonolan çıkararak satma 
de, aynı zamanda, T.C. Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarma göre T.C. Merkez Bankasından kı 
tadır. 

Madde 45. — Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için Hükümete tahvil çıkarm 
Madde 46. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve 

nacak imkânların bütçeleştirilme esaslarını içermektedir. 
Madde 47. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kurumlarla Hükümetimiz arasın 

cak olanakların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için de transfer garantisini sağlayıcı 
Madde 48. — Dış finansman miktarım artırmak maksadıyle, Türkiye Cumhuriyeti adma yapılacak kredi anlaşmal 

lan 244 sayılı Kanunun kapsamım genişletmek amaç edinilmiştir. 
Madde 49. — Yatırımları ve ihracatı teşvik gayesi ile orta ve uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatmas 

tif kredi fonundan faiz farkı iadesini içermektedir. 
Madde 50. — Daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyla, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit ida 

raların Hazinece kısa süreli tasarrufunu sağlamak için düzenlenmiştir. 
Madde 51. — Yasası uyarınca geri verilecek paraların ödeme biçim, yöntemleri ve yaptırımları düzenlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

Madde 52. — Genel ve katma bütçeli idarelerin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, özel idarelerin ve kam 
fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Malî Planlama konusunda çalışmalara gir 
Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önleme 
rilmiştir. 

Madde 53. — 347 sayhı Kanun ile 1983 malî yılında ödenmesi gereken T.C. Merkez Bankasına olan ve tahk 
naklarının yetersizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

Madde 54,55,56. — Kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususlar düzenlenmişti 
yesine ilişkin bazı mahsup işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Madde 57. — 440 sayılı Kanuna tabi Kamu iktisadî Kuruluşlarının programlanan kendi olanakları dışındaki fin 
nalıyla karşılanmasını sağlamak için teklif olunmuştur. 

Madde 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve diğer Kam 
ne, Hazineye ve diğer bazı kuruluşlara olan ve daha sonra doğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulunm 
rilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 59. — Kamu İktisadî Kuruluşlarının birbirleri ve Hazine ile olan borç ödemelerinde gecikmeleri önle 
getirilmektedir. 

Madde 60. — Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dış borçlarının ödeme e 
Madde 61. — Hazinece Kamu İktisadî Teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 sayılı Kan 
Madde 62. — 440 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca İktisadî Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal ve h 

ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde doğacak zara 
olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansman sıkıntısı için 
güdülmüştür. 

Madde 63. — Destekleme alımları ile görevlendirilecek kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansman 
Madde 64. — Belediyelerin 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince alacakları paylardan Türkiye Elek 

ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının belirli oranda ödetme yetkisini içermektedir. 
Madde 65. — Dış kredi ve istikrazlardan sağlanan imkânlara ait hesaplann düzeltilmesi amacında ve ödenmes 

düzenlenmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Madde 66. — REMO Kanununa bütçe yılı sonuna kadar uzatma, yeni tertip açma ve bakiyeleri devretme yetkis 
Madde 67. — Kültür merkezlerinin yapım, bakım ve onarım işleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Madde 68. — Köy yollan ile köy içme suyu yapımlarında, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının, 6200 ve 55 

den yararlanabilmesine imkân sağlamak üzere önerilmektedir. 
Madde 69. — 186 sayılı Kanunla jandarma, subay, askerî memur ve astsubaylar için lojman inşaası kabul edildi 

190 sayılı Kanunda yer almamıştır. Millî Savunma Bakanhğma ayrılmış lojmanların bakım, onarım, idame ve korun 
Genel Komutanlığına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapıhncaya kadar uygulanmak üzere hi'küm g 

Madde 70. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemelerin belli koşullarla 
Madde 71. — Zaman aşımına uğrayan kişi borçlarının kayıtlardan silinmesinde karşılaşılan güçlüklerin giderilm 
Madde 72. — Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş 
Madde 73. — Muhasebeî Umumiye Kanununun 108 inci maddesindeki mahsup sürelerini kısaltmaktadır. 
Madde 74. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağını belirtm 
Madde 75. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatının ihtiyaç 

cek akaryakıt ve madenî yağlarla savaş, araç, makine ve teşhizat ile Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için G 
alınacak madde de yazılı malların gümrük ve istihsal vergisi bağışıklığını getirmektedir. 

Madde 76. — Malî yıl içinde olanaklarının elvermesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye konulan ödenek 
tadır. 

Madde 77, 78 — Bu Kanunun yürürlük esaslarını belirlemektedir. 





1983 Yılı 
Gelir Bütçesi Gere 

M 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1982 yılında Gelir Vergisi tahsilatının 597 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçmiş yıllardaki 
yüklükleri, Vergi gelirlerinin artırılması konusunda alınan yönetim önlemleri yaygın ve sürekli denetim ve faiz or 
tahsilatında önemli artışlar belenmektedir. 

Aynca 1983 yılına ait olarak; yıllık programda öngörülen büyüme, toptan eşya fiyatlarında beklenen artışlar v 
nunda yapılan değişiklikle vergi tarifesinin kademeli olarak düşürülmesinin yaratacağı vergi kaybı da dikkate al 
nacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe 
Tahmini 

63 265.0 
93 250.0 

163 000.0 
329 000.0 
684 127.7 
730 021.2 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

69 674.4 
108 378.6 
191 779.7 
388 077.7 
573 227.0 
597 000.0 (*) 

Fark 

+ 23 085.7 
+ 38 704.2 
-1- 83 401.1 
+ 196 298,0 
+ 185 149.3 
+ 23 773.0 

-

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-+-

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 18 — 

Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomik kalkınmaya paralel olarak iş hacminde meydana gelen büyüme, kurumlaşmanın artması, etkin denet 
vergi oranının % 50'den % 40'a indirilmesinin yaratacağı vergi kaybı göz önünde tutularak, Kurumlar Vergisinde 
leceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahinim Miktar Fark Oran 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

8 080.0 
11 500.0 
14 900.0 
28 500.0 
76 040.0 
130 000.0 

8 109.2 
16 885.7 
19 082.0 
36 874.0 
124 434.5 
165 000.0 (*) 

+ 
-f 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 768.0 
8 776.5 
2 196.3 
17 792.0 
87 560.5 
40 565.5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 19 — 

Gelirin Çeşidi : MAL! DENGE VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Malî Denge Vergisinin en son yasal düzenleme ile kademeli olarak yürürlükten kalldınlması öngörülmektedir. 
gi matrahım etkileyecek diğer hususlar da göz önünde bulundurularak bu vergiden 44 milyar lira gelir sağlanacağ 

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 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

8 060.0 
11 150.0 
16 640.0 
30 000.0 
46 500.0 
37 077.9 

8 715.9 
12 600.1 
19 674.5 
35 532.5 
42 155.0 
38 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

3 059.9 
3 884.2 
7 074.4 
15 858.0 
6 622.5 
4 155.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmirh 



— 20 — 

Gelirin Çeşidi : EMLAK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Genel beyan dönemi 1983 yılına alınmış ve 2536 ve 2587 sayılı Kanunlarla Bina 
Bu nedenle, 1980-1982 yılında beyan edilen değerlerde çok büyük oranlarda değişiklikler beklenmektedir. 1983 yılınd 
mış mükelleflerin tespitinden beklenen ek gelir, 1983 yılı için öngörülen artışın kaynağını oluşturmaktadır. Öte y 
miş bulunmaktadır. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, Emlak vergisinden 1983 yılında 48 milyar lira gelir sağl 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
TahmfflM 

1 400.0 
1 200.0 
1 000.0 
1 400.0 
3 100.0 

13 400.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

799.7 
909.6 
933.1 

1 821.8 
12 295.8 
15 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-f 

Fark Oran 

453.0 + 
109.9 + 
23.5 + 

888.7 + 
10 474.0 + 
3 204.2 + 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



~ 21 — 

Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR YERGtSt 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İç üretim ve bedelsiz ithalat yoluyla getirileeek motorlu taşıtların miktarı gözönünde tutularak; 1983 yılında b 
görülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Tahmini 

500.0 
450.0 
500.0 
700.0 

10 500.0 
7 000.0 

Miktar 

326.8 
393.4 
467.9 

3 080.9 
6 335.0 
6 700.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

81.2 
66.6 
74.5 

2 613.0 
3 254.1 

365.0 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 ayltk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



„. 22 — 

GeMıfoı Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Maddi : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yapıdan yasal düzenleme ile vergi tarifesi değiştirilmesi füruğ 
tutarının yükseltilmiş olması bir miktar vergi kaybı yaratacaktır. Gayrimenkullerin Emlak Vergisine esas değerle d 
de de asgarî beyan esası uygulanması ve 1983 yılında yeni alınacak Emlak Vergisi beyannameleri ile emlak değerl 
matrahım artıracaktır. Bu hususlar dikkate alındığında, 1983 yılında bu vergiden 7 milyar lira gelir sağlanacağı tahm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahminli 

800.0 . 
950.0 

1 200.0 
2 000.0 
2 900.0 
3 700.0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla 

Miktar 

656.4 
925.0 

1 353.0 
2 059.3 
3 433.4 
3 300.0 (*) 

E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

187.8 
268.6 
428.0 
706.3 

1 374.1 
133.4 

Oran 

+ 
4-
4-
+ 
+. 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 23 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT ve TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN İS
TİHSAL YERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Gider vergileri yasasını değiştiren yasayla İstihsal Vergisinin konusuna giren madde ve malların kapsamının ge 
gelişme, mevcut tesislerdeki kapasite kullanımları, 1983 yılında faaliyete geçecek yeni tesislerin üretime katkıları 
darboğazlann açıilmasma yönelik ekonomik önlemler ve konjonktürel değişmeler ve mamul fiyatlarındaki yükselmele 
Î30 milyar lira tutarında gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe 
TahmSınd 

15 700.0 
16 500.0 
24 500.0 
52 000.0 
81 800.0 
88 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

13 000.9 
18 498.4 
31 705.3 
73 163.3 
65 952.0 
79 000.0 (*) 

Fark 

+ 2 386.6 
+ 5 497.5 
+ 13 206.9 
+ 41 458.0 
— 7 211.3 
+ 13 048.0 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 



— 24 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde î 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara g 
3 milyar lira tutarında İstihsal Vergisi elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL,) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe -
Tahmini 

1 400.0 
1 200.0 
1 350.0 
1 600.0 
1 800.0 
2 500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1 226.7 
1 062.9 
1 821.0 
1 351.6 
2 101.4 
2 500.0 (*) 

Fark 

+ 47.5 
— 163.8 
+ 758.2 
— 469.5 
+ 749.8 
+ 398.6 

Oram 

+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 25 — 

Gelirin Çeşidi : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tekel Genel Müdürlüğünden alınan Tekel maddeleri üretim artışlarına dayamlarak yapılan tahminlere göre, 198 
min edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmtiöi Miktar Fark Oran 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

12 500.0 
13 000.0 
16 000.0 
28 290.3 
49 000.0 
70 000.0 

7 250.1 
8 367.4 
18 914.5 
29 142.0 
77 440.1 
80 000.0 (*) 

— ' 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 832.7 
1 117.3 
10 547.1 
10 227.5 
48 298.1 
2 559.9 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 26 — 

Gelirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanındaki genişleme ve artırılan vergi d 
yılında 12 milyar liralık gelir elde edileceği 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 % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1 500.0 
1 850.0 
2 900.0 
4 000.0 
17 300.0 
6 700.0 

1 566.9 
2 276.6 
3 333.2 
5 241.6 
5 756.3 
6 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

462.8 
709.7 

1 056.6 
1 908.4 
514.7 
743.7 

+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 27 — 

Gelirin Çeşidi : ŞEKER İSTİHLAK VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 1983 yık üretim tahminleri ile aym yılla ilgili şeker tüketim tahminleri göz ö 
Vergisi hâsılatı 1 milyar lira olarak hesplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tafarnifii 

1 100.0 
1 100.0 

950.0 
950.0 
900.0 
860.0 

Miktar 

726.1 
843.8 
825.8 
688.2 
670.7 
600.0 (*) 

— 

+ 
— 
— 
— 
— 

Fark 

12.7 
117.7 

18.0 
137.6 

17.5 
70.7 

Oran 

— 
+ 
— 
— 
— 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 28 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 

Kesim : 4 Mad'Je : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İç üretim, bedelsiz ithal yoluyla yurda getirilecek motorlu taşıt sayısı ve el değiştirmelerin son yıllardaki gelişimi 
9 milyar lira gelir sağlanacağı 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 % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

2 300.0 
2 000.0 
1 800.0 
2 100.0 

19 500.0 
8 000.0 

1 608.4 
1 721.0 
1 780.1 
2 923.3 
7 030.6 
7 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

123.4 
112.6 
59.1 

1 143.2 
4 107.3 

30.6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 29 — 

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Gayri Menkul Kıymet Artış, Emlak Alım ve Bina İnşaat vergilerinin artıkları ile diğer artık miktarlarına göre, 
tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe 
Tahmini 

15.0 
10.0 
10.0 
7.0 

10.0 
40.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla 

Miktar 

175 
33.5 
11.1 
11.8 
1.2 

100.0 (*) 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

3.3 
16.0 
22.4 
0.7 

10.6 
98.8 

Oram 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 8 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 30 — 

Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllar tahsilat gelişimi ve vergiye konu banka işlemlerinde 1983 yılında meydana gelecek gelişmeler göz 
90 milyar lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmikm Miktar Fark Oram % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

8 200.0 
11 000.0 
16 450.0 
25 250.0 
67 000.0 
75 000.0 

8 734.0 
11 847.0 
18 211.1 
42 932.6 
53 947.7 
58 000.0 (*) 

+ 
+ 
i 

+ 
+ 
+ 

2 477.0 
3 113.0 
6 364.1 
24 721.5 
11 015.1 
4 052.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 31 — 

Getirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu verginin gelişimi ve çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler göz önünde tutulmak suretiyle, bu kaynaktan 
saplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yü Tahmini Miktar Fark Oran % 

1977 
1978 . 
1979 
1980 1 
1981 1 
1982 3 

400.0 . 
450.0 
600.0 
300.0 . 
000.0 
700.0 

403.0 
462.7 
883.7 

1 375.6 
2 532.6 
2 300.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

60.5 
59.7 

421.0 
491.9 

1 157.0 
232.6 

+ 
+ 
+ 
;+; 
•+. 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



_ 32 — 

Gelirin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

PTT Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 1983 yılında PTT Hizmetleri Vergisinden elde edilecek gelirin 

TAHMİNE ESAS BlLGtLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Tahmini 

375.0 
460.0 
700.0 

1 600.0 
1 100.0 
4 200.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

168.0 
592.5 

1 270.6 
2 278.4 
4 108.0 

Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

3 200.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

92.0 
424.5 
678.1 

1 007.8 
1 829.6 

908.0 

Oran % 

_— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 



— 33 — 

Gelirin Çeşidi : SPOR TOTO YERGtSt 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1983 yılında 3 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

20.0 
4.0 
5.0 
6.0 

50.0 
400.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

8.9 
6.6 

33.4 
45.4 

567.8 
2 000.0 (*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

8.2 
2.3 

26.8 
12.0 

522.4 
1 432.2 

Oram % 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin*. 



- - 34 — 

Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomideki gelişmeler sonunda hızla artan işlemlere paralel olarak bu verginin hâsılatı da önemli ölçüde artmakt 
sebep olan pul yapıştırarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; verginin beyan üzerinden.makbuz karşıhğı öde 

Bu faktörler ve Damga Vergisine konu işlemlerin yıllık artış gelişimi göz önünde tutularak; 1983 yılı Bütçe t 

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 % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

6 700.0 
9 500.0 
10 200.0 
18 800.0 
76 000.0 
60 000.0 

6 460.5 
8 823.7 
13 894.3 
27 970.2 
48 308.4 

• 48 000.0-.(*)• 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

" — 

1 348.4 
2 363.2 
5 070.6 
14 075.9 
20 338.2 

308.4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
' — 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 35 — 

Gelirin Çeşidi : İLAN VE REKLAM HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 7 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1982 yılında 1 milyar lira gelir sağlanacağı beklenmektedir. 1983 yılında vergiye konu ilan ve rekla 
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 TaJhmıiai Miktar Fark Oran 

1981 — 674.6 — 
1982 1 200.0 1 000.0 (*) + 325.4 + 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 36 — 

Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Yapılan yasal düzenlemelerle, Emlak Alım Vergisi ile Gayri Menkul Kıymet Artışı Vergisi kaldırılmış ve bu kanu 
ödenmesi esası getirilmiştir. Emlak Alım Vergisi ile rabıtalı bulunan bu harcın, 1983 yılında yeni Emlak Vergisi bey 
naktan 50 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

220.0 
400.0 
400.0 
525.0 

1 500.0 
1 600.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla 

Miktar 

255.2 
318.7 
431.3 
727.3 

1 106.5 
1 000.0 (*) 

göre değişi 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

66.3 
63.5 

112.6 
296.0 
379.2 
106.5 

me 

Oran % 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 -

Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Geçmiş yıllardaki artış oranları ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler göz önünde tutularak, 1983 Bütçe 
saplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Tahmini 

310.0 
400.0 
525.0 
750.0 

8 000.0 
3 100.0 

Miktar 

350.6 
475.1 
670.8 

1 586.1 
2 630.9 
2 700.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 

" + 
+ 

Farîc 

74.7 
124.5 
195.7 
915.3 

1 044.8 
69.1 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici taknûfL. 



— 33 — 

Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Türkiye'deki noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralöl olarak artan iş hacmi ve geçmiş yıllardaki tahsilat ge 
milyar 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 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahinimi 

300.0 
326.0 
380.0 
520.0 

4 550.0 
3 100.0 

Miktar 

321.8 
364.2 
454.7 

1 735.3 
3 530.8 
3 000.0 <*) 

Fark 

+ 57.4 
+ 42.4 
+ 90.5 
+ 1 280.6 
+ 1 795.5 
— 530.8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
—. 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmm. 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi : PASAPORT ve KONSOLOSLUK HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ ı 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi göz önünde bulundurularak, 1983 yılında bu kaynaktan 3 milyar lira tahsila 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

380.0 
580.0 
550.0 
630.0 

7 550.0 
2 100.0 

Miktar 

449.8 
446.6 
451.9 
762.5 

1 882,1 
2 000.0 (*) 

Fark 

+ 70.4 
— 3.2 
+ 5.3 
:+!' 310.6 
+ 1 119.6 
'+: 1 179.0 

Oran % 

+ 
— 
:+; 
+ 
:+; 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 40 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Taşıt parkı ve şoför ehliyeti alanların sayısındaki artış ile geçmiş yıllar tahsilatlannın gelişimi göz önüne alınara 
min edilmiştir. 

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 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

100.0 
120.0 
100.0 
125.0 

5 600.0 
1 600.0 

79.8 
77.9 
74.0 
334.6 
980.2 

1 000.0 (*) 

— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

7.5 
1.9 
3.9 

260.6 
645.6 
19.8 

— 
— 
— 
+ 
+ 
+; 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

Kesim : 9 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Geçmiş yıllar tahsilatının gelişimi göz önünde bulundurularak, 1983 yılında bu kaynaktan 8 milyar lira gelir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

200.0 
260.0 
370.0 
450.0 

7 800.0 
5 400.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

. Miktar 

218.9 
302.7 
377.2 

1 170.6 
4 812.2 
4 500.0 (*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

40.2 
83.8 
74.5 

793.4 
3 641.6 

312.2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin*. 



— 42 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ ı 

1983 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1982 yılı içinde yapılan kur ayarlamalan ve ithalat kompozisy 
bulundurularak bu kaynaktan 1983 yılında 79 milyar lira hâsılat elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bit" önceki yıla göre değişme 
Bütçe 
Tarımini Miktar Fark Oran 

7 900.0 
7 760.0 
7 250.0 

30 800.0 
45 000.0 
53 700.0 

6 075.6 
6 929.4 

10 955.1 
24 333.1 
37 602.8 
49 000.0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

174.3 
853.8 

4 025.7 
13 378.0 
13 269.7 
11 397.2 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ I 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu gelir kaynağından 1983 yılında 6 milyar lira ge 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

600.0 
780.0 
800.0 

1 600.0 
3 000.0 
3 700.0 

Miktar 

914.8 
915.9 

1 430.1 
3 801.0 
4 305.0 
4 000.0 (*) 

+ 
•+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

412.2 
1.1 

514.2 
2 370.9 

504.0 
305.0 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin,: 
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Gelirin Çeşidi : TEK ve MAKTU VERGİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu iile veya yolcu beraberinde gelen ve ticarî mahiyette 
Gümrük Vergilerini göstermek üzere kanunlardaki hat ve nispetlere bağlı kalmaksızın ve bu nispet hadleri geçme 
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resimlere karşılık olmak üzere bu verginin tarifesi madd 
ve 7/13727 sayılı Kararnamesiyle tespit edilmiş bulunmaktadır. Vergi tarifesine ve bu konuda getirilen yeni düzen 
lat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

*Bir önceki yila göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahririni Miktar Fark Oran 

100.0 
190.0 
120.0 
100.0 
500.0 

1 800.0 

118.3 
tM5 
161.3 
684.3 
896.0 

3 800.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

37.9 
2.2 

40.8 
523.0 
211.7 

2 904.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

1983 yıh için programlanan ithalat miktarı ile 1982 yıü içinde yapılmış bulunan kur ayarlamaları ve ithalat 
önünde bulundurularak bu kaynaktan 1983 yılmda 77 milyar 400 milyon lira hâsılat elde edileceği tahmin edilm 

TAHMİNE ESAS BtLGlLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yü Tahmini Miktar Fark Oran 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

9 250.0 
11 700.0 
11 000.0 
33 300.0 
61 500.0 
67 900.0 

9 50O8 
10 108i) 
13 342.7 
16 907.0 
45 949.8 
48 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

431.3 
608.1 

3 233.8 
3 564.3 
29 042.8 
2 050.2 

4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanıilarak, 1983 yılında ithal edilecek akaryakıttan a 
şacağt hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 
Bütçe 
Tahmini 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

6 300.0 
5 800.0 
6 970.0 

13 700.0 
8 OÖO.O 
7 200.0 

5 889.2 
5 581.0 
7 231.0 
7 899.0-
7 959.0 
7 000.0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

1 590.8 
308.2 

1 650.0 
668.0 

60.0 
959.0 

+ 
— 
+ 
+ 
+; 
— M 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKİT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ 

İthalat damga resmini % 25'den % l'e indiren 25.1.1980 gün ve 8/181 sayılı Kararname, 1983 yık için progr 
pılan kur ayarlamaları ve ithalat kompozisyonu içindeki vergili ithalat miktarı ve alınacak etkin tahsilat önlemleri g 
lira Damga resmi tahsilatı elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

5 300.0 
11 900.0 
10 860.0 
1 400.0 
3 000.0 
4 200.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

5 789.2 
10 908.4 
15 248.4 
2 334.6 
3 473.6 

Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

3 500.0 (*) 

Fark 

+ 1 522.2 
+ 5 119.2 
+ 4 340.0 
— 12 913.8 
+ 1 139.0 
+ 26.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 48 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMt 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak, 1983 yılında ithal edilecek akaryakıtta 
lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
TahmiffiBi 

1 900.0 
3 596.2 
5 400.0 

700.0 
5 000.0 
3 300.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1 583.9 
5 674.6 

13 481.2 
2 295.4 
3 047.3 
3 300.0 

Fark 

+ 573.4 
+ 4 090.7 
+ 7 806.6 
— 11 185.8 
+ 751.9 
— 473 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— -
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 



— 49 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ ı 

1983 yıiı ithalat programı ve Rıhtım resminin yıllara göre gelişimi dikkate alınarak, 1983 yıhnda bu kayna 
miştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

200.0 
360.0 
475.0 

1 800.0 
4 000.0 

10 200.0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıl 

Miktar 

965.8 
598.7 
505.5 

1 786.3 
8 260.2 
5 000.0 (*) 

E 

la göre değişme 

Fark 

+ 
— 
— 
4-
+ 
— 

208.4 
367.1 
93.2 

1 280.8 
6 473.9 
3 260.2 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
:+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMt 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, 1983 yılında İthal edilecek akaryakıttan alınacak R 
miştir. 

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 % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

700.0 
820.0 
875.0 

4 600.0 
10 000.0 

7 000.0 

509.5 
649.0 

2 580.9 
7 961.7 
5 323.7 
7 000.0 (*) 

+ 
î+! 

•+ : 

+ 
— 
+ 

296.0 
139.5 

1 931.9 
5 380.8 
2 638.0 
1 676.3 

+ 
'+' 
+ 
+ 
— 
'+' 

1 

2 
2 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye gSre geçici tahmin.: 
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Gelirin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ * 

1983 Yılında yapılacak olan seyahat harcamaları nedeniyle, bu kalemden 16 milyar lira hâsılat beklenmekte 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yd 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahinini 

1 000.0 
1 400.0 
5 100.0 

10 000.0 
7 200.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

0.5 
1 253.9 
2 387.0 
5 329.5 
6 593.5 

10 000.0 (*) 

Fark 

— 0.8 
+ 1 253.4 
+ 1 133.1 
[+] 2 942.5 
+ 1 264.0 
+ 3 406.5 

Oran 

— 

;+• 

.+ 

.+: 
'+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : RESMİ BASEVfEVLERİ OKULLAR ve DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İlgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre, bu kaynaktan 1983 yılında 50 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmil» Miktar Fark Oran % 

2 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

12.0 
10.0 
6.0 
7.0 
10.0 
15.0 

4.7 
5.0 
9.1 
13.6 
44.1 
30.0 (*) 

!+; 
:+] 
:+; 
;+ 
•'+; 

— 

1.3 
0.3 
4.1 
4.5 
30.5 
14.1 

;+; 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 



— 53 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Katma bütçeli kuruluşların bazılarının 1983 yılında bütçe gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edildiğinden, 50 mil 

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 

1982 100.0 2.0 (*) 

C) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 54 -

GeKriii Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Millî Reasürans T.A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1983 yılında 21 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

12.5 
15.0 
9.0 

10.0 
13.0 
15.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

8.4 
9.6 

12.2 
20.6 
19.3 
20.7 (*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
.+'; 
— 

. • • + : 

0.4 
1.2 
2.6 
8.4 
1.3 
1.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
:+ 
— 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin< 



— 55 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol işleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1983 yılı b 
tür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yd 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe 
Tahmilini 

14.0 
15.0 
5.0 

10.0 
12.0 
14.0 

Miktar 

7.9 
9.8 
5.7 

444.6 
3.5 
2.0 (*) 

— 

+ 
— 
+ 
— 
— 

Fark 

3.7 
1.9 
4.1 

438.9 
441.1 

1.5 

Oran 

— 

+ 
— 
+ 
— 
— 

7 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde ; 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Yerli hampetrol üretiminden ayin olarak alınan Devlet hissesinin satış fiyatı göz önünde bulundurularak, 1983 
edilmiştir. 

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 % 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 

1977 356.0 
1978 350.0 1 
1979 800.0 
1980 1 300.0 3 
1981 3 000.0 6 
1982 3 000.0 13 

344.9 
005.7 
876.1 
602.8 
290.0 
043.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

117.9 
660.8 
129.6 

2 726.7 
2 687.2 
6 753.0 

+ 
+ 
— 
+ 

. + 
+ 



— 57 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 5 milyar 50 milyon lira gelir elde e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

175.0 
400.0 
700.0 

1 123.5 
600.0 

1 255.2 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla 

Miktar 

274.9 
367.5 
386.8 
595.6 

1 384.3 
1 000.8 (*) 

E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

48.3 
92.6 
19.3 

208.8 
788.7 
383.5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin,. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Kızılay Genel Başkanlığından alman bilgiye göre, bu kaynaktan 1983 yılında 1 milyon lira gelir sağlanacağı öngörü 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yü Tahmini Miktar Fark Oran % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

0.1 — — • 
0.1 — — 
1.0 0.1 + 0.1 
0.1 0.1 . — 
0.2 0.6 + 0.5 + 5 
0.4 0.4 (*) — 0.2 — 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 -

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN AL 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1983 bütçe yılında 1 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

0.1 0.1 — 
0.1 0.1 — 
0.1 0.1 — 
0.1 0.2 + 0.1 + 
0.1 0.1 — 
0.2 0.1 (*) — 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 



— 60 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1983 bütçe yılında bu kaynaktan 2 milyon gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe : 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran 

1977 0.1 0.1 — 
1978 0.1 0.1 — 
1979 0.1 0.1 — 
1980 0.1 0.2 + 0.1 + 
1981 0.1 0.7 + 0.5 + 
1982 0.2 1.0 (*) + 0.3 + 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.; 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : T.C MER.KEZ BANKASI SAFI HÂSILATI 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

14.1.1970 gün ve 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 60 mcı maddesine göre, net kârdan vergiler öd 
ten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1983 bütçe yılında bu kalemden 1 milyar lira gelir sağlanacağı h 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

1 525.0 
600.0 

1 645.0 
285.0 

3 500.0 
600.0 

G E R Ç E K 

Bir önceki yıla 

Miktar 

1 438.1 
1 583.4 

750.4 
212.4 

1 234.8 
400.0 (*) 

L E Ş M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
4-
— 
— 
+ 1 
— 

250.2 
145.3 
833.0 
538.0 

1 022.4 
834.8 

Or 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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— 63 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1983 bütçe yılında 600 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

125.0 
125.0 
190.0 
400.0 
950.0 

1 100.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

113.5 
164.9 
255.7 
551.6 
860.5 

1 000.0 (*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
!+; 
+ 

• :+: 
+ 
+ 

32.5 
51.4 
90.8 

295.9 
308.9 
139.5 

Oran 

+ 
;+, 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin*. 



— 64 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1983 bütçe yıılnda bu kaynaktan 76 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
J980 
1981 
1982 

D - î i . 

Tahmini 

100.0 
100.0 
60.0 

180.0 
400.0 
400.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

52.2 
59.4 
95.1 

176.8 
204.4 
200.0 

Ç E K L E Ş M 

önceki yıla 

(*) 

E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

1.9 
7.2 

35.7 
81.7 
27.6 
4.4 

Oran % 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 65 — 

Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELtRLERt 

Kesim i 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1983 Bütçe yılında bu kaynaktan 3 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yd 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

100.0 
75.0 
60.0 
80.0 

1 600.0 
2 073.0 

Miktar 

53.4 
57.9 
79.4 

440.5 
2 062.8 
2 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

2.3 
4.5 

21.5 
361.1 

1 622.3 
62.8 

Oran % 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

3 
45 
36 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 66 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

iktisadî Devlet Teşekküllerinin geçmiş yıllardaki faaliyet sonuçları ile 1981 yılındaki durumları nazara alınmak sure 
da bu kaynaktan 60 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 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

1 960.0 
2 158.0 
1 450.0 
4 129.1 

24 000.0 
34 000.0 

Miktar 

1 407.7 
201.6 

1 262.8 
5 441.8 
2 668.8 
4 190.0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

641.6 
1 206.1 
1 061.2 
4 179.0 
2 773.0 
1 521.2 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak, 1983 yılında bu kalemden 40 m 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe -
Tahmini 

490.8 
50.0 
50.0 
30.0 
40.0 

100.0 

Miktar 

26.5 
41.5 
18.3 
30.6 
68.4 

200.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

11.3 
15.0 
23.2 
12.3 
37.8 

131.6 

O 

+ 
+ 
— 

. + 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 68 — 

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 1983 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
TahnHDu 

1 507.2 
1 400.0 
1 700.0 
1 680.0 
5 168.0 
6 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

1 557.0 
1 727.2 
2 683.3 
4 514.7 
7 540.5 
7 OOftO (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

439.9 
170.2 
956,1 

1 831.4 
3 025.8 

540.5 

Oran % 

+ 39.4 
+ 10.9 
+ 55.4 
+ 68.2 
+ 67. 
— 7. 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 69 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

T.C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine Portföyündeki kıymetlerden 1983 yılında 3 milyon lira gelir s 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

RİİtPft 

Tahmini 

22.0 
15.0 
10.0 
3.0 
2.0 
3.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

4.6 
6.3 
7.9 

14.3 
23.7 
30.0 

. Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

(*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0.7 
1.7 
1.6 
6.4 
9.4 
6.3 

Ora 

+ 
'+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 70 — 

Gelirin Çeşidi : FAİZLER 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizlerle, Hazine tarafından yasal olanaklar içerisinde çeşitli kurulu 
lerinin faizlerinden 1983 yılında 10 milyar lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

-

Bütçe — 
Tahmini 

1 550.0 
800,0 

1 500.0 
1 640.0 
3 400.0 
3 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

678.8 
1 015.6 
2 500.9 
3 443.7 
3 806.0 
5 500.0 (*) 

Fark 

— 293.9 
+ 336.8 
+ 1 485.3 
.+ • 942.8 
+ 362.3 
+ 1 694.0 

Oran % 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 71 — 

Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1983 yılında bu kaynaktan 90 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Riîtr»f» 

Tahmini 

90.0 
50.0 
70.0 
60.0 

100.0 
130.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Miktar 

37.0 
82.3 
89.7 

121.7 
153.5 
40.0 (*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

6.7 
45.3 

7.4 
32.0 
31.8 

113.5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
-h 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 72 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 3 MaJde : i) 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Yasal olanaklara dayanılarak, çeşitli kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dolayısıyla, 1983 yılında bu kurulu 
milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tespit 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 % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

4 350.0 
1 340.0 
2 820.0 

25 300.0 
6 500.0 
12 000.0 

319.2 
1 647.2 

51 059.2 
27 536.3 

228.1 
1 800.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

285.2 
1 328.0 

49 412.0 
23 522.9 
27 308.2 
1 571.9 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

2 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



— 73 — 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçen yıllar tahsilat seyri ve alınan önlemler dikkate alınarak, 1983 yılında bu kaynaktan 3 milyar lira gelir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Tahmini 

390.0 
300.0 
700.0 
800.0 

3 000.0 
3 000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

214.8 
274.1 
419.7 

1 012.3 
1 633.6 

Ç E K 

önceki yıla 

2 000.0 (*) 

L E Ş M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

26.5 
59.3 

145.6 
592.6 
621.3 
366.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 74 — 

Gelirin Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 

Kesim : 2 Madde ' i 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynakta, 1983 yılında 15 milyar lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

900.0 
1 000.0 
2 000.0 
2 400.0 
5 000.0 
8 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

833.2 
1 800.2 
2 263.5 
4 212.2 
7 122.4 
5 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

272.8 
967.0 
463.3 

1 948.7 
2 910.2 
2 122.4 

Oran % 

+ 
+ 
:+ 
+ 
!+: 
— 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 75 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçen yıllar tahsilat seyri ve alınan önlemler göz önünde tutularak, 1983 yılında 5 milyar lira gelir sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
Tahmini 

345.0 
130.0 
160.0 
500.0 

1 500.0 
4 000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

89.5 
161.9 
366.8 

1 176.4 
2 450.4 

Ç E K L E Ş 

önceki yıla 

3 000 0 <*) 

M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

9.9 
72.4 

204.9 
809.6 

1 274.0 
549.6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 76 - . 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLÎ GELİRLER 

Kesim i O Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Çok çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı çeşitli gelirlerin geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi ve 198 
deye dahil gelir kaynaklarından 1983 yılında 140 milyar lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Talimini Miktar Fark Ora 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

5 471.2 
6 500.0 
22 331.5 
9 315.4 
29 928.1 
67 294.0 

6 547.7 
45 126.7 
27 954.0 
85 918.1 
97 945.9 
70 940.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 

1 546.9 
38 579.0 
17 172.7 
57 964.1 
12 027.8 
26 005.9 

+ 
+ 
— 
•+ 

+ 
— 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 77 — 

Gelirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDtLERt HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1983 yılında karşılık paralar ve proje kredi hâsılatının 85 milyar 252 milyon 500 bin lira olacağı tahmin e 

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 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

10 537.0 
600.0 
600.0 

11 000.0 
19 999.0 
70 000.0 

100.7 
2 020.0 
17 657.1 
23 503.7 
87 895.3 
30 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

75.5 
1 919.3 
15 637.1 
5 846.6 
64 391.6 
57 895.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin*. 



— 78 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda biriken gelir, bütçe kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak, Genel Bütçeye ira 
milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl TahmM Miktar Fark Oran % 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1 000.0 — — 
7 849.0 0.2 

10 000.0 10 500.0 + 10 499.8 
24 131.7 — — 
50 000.0 19 800.0 (*) + 19 800.0 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 
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Gelirin Çeşidi : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllarda, yasalara aykırı olarak yurda getirilen otomobillerden «İstikrar Fonuna Katılma Payı» adı altında 
uygulamaya son verilmişti. Ancak, maddenin saklı tutulması için 1 milyon liralık tahmin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe — 
TahrnıM 

—-
301.0 
300.0 

— 
1.0 
1.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

2.2 
4.7 
3.5 
0.2 
2.7 
— 

Ç E K L E Ş M E 

önceki yıla göre değişme 

(*) 

Fark 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

2.2 
2.5 
1.2 
3.3 
2.5 
2.7 

Oram 

-f 
+ 
— 
— 
+ 
— 

1 

(*) 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin,: 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLU 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1983 yılında T.C. Merkez Bankası nezdindeki 34 No. lu NATO hesabından Hazineye 200 milyon lira devroluna 

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 

1977 — 2.9 — 
1978 10.0 9.4 •+ 
1979 1.0 31.8 — 
1980 10.0 '48.6 + 
1981 40.0 193.1 + 
1982 40.0 200.0 (*) + 

5.3 
6.5 

22.4 
16.8 

144.5 
6.9 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 

(*£ 6 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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Getirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda bir ortaklık yaratan anlaşmanın öngördüğü «Tarımsal Ürü 
pının bu amaçla Düzenlenmesi Fonu Kurulmasına Dair Karar»'in 4 üncü ve 6 ncı maddelerine istinaden yürürlü 
biriken tutann genel bütçeye gelir yazılması gerekmektedir. 1983 yılında bu fondan 180 milyon lira hâsılat sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 
Bütçe 
Tahmıtoıi 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Öraıı % 

(*) aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Bütçe Kanunu Tasa 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1983 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2.559.252.500.OO0) liralık ödenek verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere (2.409.252.500.000) (lira olarak tahmin edilmiştir. 

DENGE : 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 

(150.000.000.000) liralık fark iç borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki ka
tına kadar çıkarmaya Maliye Bakam 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 (103 - Personel giderleri) harcama kalemi 

altındaki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluyla 
programlar arası aktarma yapmaya, 

BÜTÇE - PLA 

1983 MALÎ YILI 

Bİ 

G 

BİR 

GMe 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel Bütçe 
retli cetvelde gösterildiği üzene (2 

GELİR BÜTÇESİ : 
MADDE 2. — Genel Bütçeni 

üzere (2 409 969 201 000) lira olara 

DENGE: 
MADDE 3. — Ödenekler t 

(135 000 000 00D) liralık fark içi 
katına (kadar çıkarmaya Maiye B 

İK 

Bütçe 

ÖDENEK DAĞITIMI : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ü 

AKTARMA : 
MADDE 5. — Tasarının 5 in 



(Hükümetin Teklifi) 

B) Hizmeti yaptıracak odan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl 
içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hiz

metin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER : 

MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında 
programlar şeklinde düzenlenir. Programlar alt programlara, alt programlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet 
veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kale
minden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanun
da yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırılmasmdaki «Program»'ı, 
b) «Kesim» deyimi «Alt program»'ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 

veya «Proje»'yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altporg-

ram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, (Personel giderle
rine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borç
larına karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu prog
ram bazını ifade eder. 

YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI : 

MADDE 7. — A) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1983 yılı programına 
alhnan 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 K 

BÖLÜM DÜZENİ VE DE 

MADDE 6. — Tasarının 6 

YENİ TERTİP, HARCAM 

MADDE 7. — Tasarının 7 



(Hükümetin Teklifi) 

B) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri 
açmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALÎ KONTROL : 

MADDE 8. — Maliye Bakanı, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe po

litikası yürütmek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kuManımını, gehr ve giderlere 
ilişkin yasa, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, 
gerekli önlemleri almaya, standartları saptamaya ve sınırlamaları koymaya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve kat
ma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu ku
ruluşlarının hizmet programlarım yılı içinde düzenlemeye ve bunlar için har
camalar ve istihdam esasları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sınır
lamaları koymaya, 

Yetkihdir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

RESMÎ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 9. — Resmî taşıt kullanımında uygulanacak ilkeler aşağıdadır: 
A) Resmî taşıt kullanımına ilişkin 3.6.1979 gün ve 7/18077 sayılı Kararna

me hükümleri 1983 bütçe yılında da uygulanmaya devam olunur. 
B) Taşıt Kanunu uyarınca yardım ve bağış yoluyla kurumların edinecek

leri taşıtlar hakkında marka, model ve motor hacimleri itibariyle sınırlamalar 
koymaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alı
nacak taşıtların adedi, cinsi ve diferansiyel sayıları bu Kanunda gösterilmiştir. 

(Bütçe - Plan Ko 

ÜÇ 

Mafi Pol 

BÜTÇE POLİTİKASI VE M 

MADDE 8. — Tasarının 8 

RESMÎ TAŞITLARA İLİŞK 

MADDE 9. — Resmî taşıt 
A) Resmî taşıt kuHanımına 

me hükümleri 1983 ıbütçe yılın 
B) Taşıt Kanunu uyarınca 

taşıtlar hakkında marka, model 
maya Maliye Bakanı yetkilidir, 



(HükUmetin Teklifi) 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

MADDE 10. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi, emanet hesabına 
da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödeme
ler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları : 
Yuları bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne ait harcama kalemleri ile 

220, 230 ve 250 nci harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde 
karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Personel giderleri geçen yıllar kar
şılıklı ve karşılıksız borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, personel giderlerine ilişkin har
cama kalemlerinden aktarma yapılmamak kaydıyla, 1983 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faaliyete aktarma yapmaya veya 
yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız Borçları : 
Yıllan bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışındaki) harcama kalemlerinden 

doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, 
«Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 - Personel giderleri dışında) 
kalan aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

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, malî yıl sonunda ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye 
Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında) malî 
yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır. 

(Bütçe - Plan K 

GEÇEN YILLAR BORÇLA 

MADDE İP, — Tasarının 

KATMA BÜTÇELİ İDAR 

MADDE İL — Tasarının 



(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, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO programı içerisinde 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 iliş
kin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan tarafından onaylanmış prog
ramlarda gösterilen işler esas alınır. 

Yıllık programa ek yatınm cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu deği
şiklikler için «1983 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar»da yer alan usullere uyulur. 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT ALIM KREDİLERİNİN MAH
SUP S Ü R E S I : 

MADDE 13. — Geçen malî yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış 
bulunan taşıt bedelleri, taşıtların malî yılın bitiminden itibaren 45 gün içinde 
teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl bütçesinden 
mahsup edilir. 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin 
hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak 

yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği 
anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için, 100 - Per
sonel giderleri (Üniversitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile 

(Bütçe -Plan Ko 

YATIRIM HARCAMALAR 

MADDE 12. — Tasarının 1 

DEVLET MALZEME OF 
MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 13. — Tasarının 13 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜ 

MADDE 14. — Tasarının 14 



(Hükümetin Teklifi) 

konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli görev yol
lukları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili ter
tiplere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-301-940) tertibindeki ödenekten 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşla

rın yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

B) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-303-940) tertibindeki ödenekten; 
1983 Malî Yılı Programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna iliş

kin Kararname hükümlerine uyularak 1983 yık yatırım programının uygulama 
durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlan-
landırılması veya yılı içinde gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt sek
törlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi 
veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere sözkonusu projelere ilişkin 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine' aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

C) Dış Finansmam Sağlanan Projelerin Giderlerini Karşılama Fonu : 
Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel ve katma bütçeli 

kuruluşlarla, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini karşılamak üzere; Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-308-940) tertibindeki ödenekten, genel ve katma 
bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri ile, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle ilgili 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
aktarma yapmaya, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarım saptamaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe - Plan K 



(Hükümetin Teklifi) 

D) Sıkıyönetim Giderleri Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-311-940) tertibindeki ödenekten, 

13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla 
eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere Baş
bakanlık bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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 ida
relerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödeneklerin yabancı 
para karşılıklarını sabit tutmak ve 30 Eylül 1982'deki kurlar ile transfer anın
daki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinde 
(930-09-3-302-940) Kur Farklarını Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği ilgili 
kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye 
Bakanı 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 Bakanı 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 Bakanı yetkilidir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNE ÖDENEK KAYDI : 

MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel 
bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler için konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarlarını, bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğren
cilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun büt
çesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe - Plan Ko 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLI 

MADDE 15. — Tasarının 1 



(Hükümetin Teklifi) 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI ÎLE KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇELERİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, der
nekler, vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzeri 
tesisler ile bunlara 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, altprogram, faaliyet ve 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 işlemim beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir, işin bitiminde yapılan 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, faaliyet 
ve projelerindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

(Bütçe - Plan K 
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(Hükümetin Tekffi) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTAN
LIĞI İLE GÖREV VE YETKİLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK KAMU 
KURUM VE KURULUŞLARININ BÜTÇELERİNE İLİŞKİN AKTARMA 
İŞLEMLERİ : 

MADDE 17. — A) Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel 
Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca Millî Savunma Bakanlı
ğına cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile, 
varılacak uzlaşma üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet ve 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

B) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde 
yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve teda
rik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından 
yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler 
arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

C) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, Bütçe Ka
nunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerek 
duyulan her türlü bütçe işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
D) Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu çıkın

caya kadar; 2.7.1963 tarih ve 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilat 
Kanununun, bu Genel Müdürlüğün görevlerini yürütmesi ile ilgili 2, 10, 29 ve 
33 üncü maddelerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MALZEMELER : 

MADDE 18. — A) Dış kaynaklardan veya uluslararası anlaşmalar içerisin
de bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla ilgili 
vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığım ilgili bütçelerinde 
mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

B) 1983 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçlan için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile ya da 

(Bütçe - Plan Ko 
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(Hükümetin Teklifi) 

diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) cetve
linde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da Millî 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, 20.000 lirayı aşmayan ve iki yıl dev
rettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTAN
LIĞINCA YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI: 

MADDE 20. — A) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutan
lığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hiz
metin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alman 
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
tarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava alanlarının 
bakım ve onarımları için verilecek paralan; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî 
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. 

(Bütçe - Plan Ko 
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(Hükümetin Teklifi) 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ : 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin; 

A) (111-01-2-001-310) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama 
Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çaUşmaların 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; İktisadî Devlet Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüs
lerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-01-3-141-930) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yö
relere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harca
ma kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aym amaçlarla diğer kamu 
kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

BAĞLI CETVELLER : 

MADDE 22. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 
29 uncu maddesine göre, 

a) Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
b) Özel hükümlerine göre 1983 malî yılında tahsiline devam olunacak Dev

let gelirleri «B» işaretli, 
c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
d) Yasalarla bağlanmış vatanî hizmet aylıkları «Ç» işaretli, 
e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren yasalar «G» 

işaretli, 
f) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli; 

B) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu 
ile saptanması gereken miktarlar «H» işaretli, 

(Bütçe - Plan Kom 
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(Hükümetin Teklifi) 

C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre her yıl Bütçe Kanunun
da gösterilmesi gereken ve 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 
6760 sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «İ» işaretli, 

D) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon
ları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî 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 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
a) 36 ncı maddesine göre Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak hay

vanların alım değerleri «O» işaretli, 
b) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri «P» 

işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt 
Kanunu uyarınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok satın alma bedel
leri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

(B) CETVELİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER : 

MADDE 23. — a) Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık pay
dan malî yıl içinde tahsil edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 

b) 5.4.1973 tarih ve 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 işletmeler hariç) bir ay içinde gayri safi hâsılatından % 15'e 
kadar olan kısmım ve dönem sonu kârlarım genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye 
Maliye Bakam yetkilidir. 

(Bütçe - Plan K 
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(Hükümetin Teklifi) 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, kaydına, raporlanma-
sına, yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptanma
sına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazine kaybı, ilgili 
döner sermaye işletmelerinin ita amiri ve saymanından'21.7.1953 tarih ve 6183 
sayılı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maüye Bakanlığınca verilmiş ek 
süreler için gecikme zamları aranmaz. 

FONLARA İLİŞKİN GELlR KAYDI VE AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 25. — a) 20.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa 
ile değişik 1 'inci ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Yasanın 9 uncu maddelerine daya
narak, Bakanlar Kurulunun 2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince ku
rulan «İstikrar Fonusna yatırılacak paraların net artıklarım, 

b) T.C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek tutarı, 

c) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak oluşturulmuş fonlar arasın
da, fonlann kuruluş amaçlarını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmı
nı, iş bu fonlann genel amaçlan içinde karşılıklı olarak devretmeye, MaMye Ba
kanı yetkilidir. 

d) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası ge
reğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonu»'nun net gelir fazlası, 

Gelir Bütçesinin ilgMi tertiplerine gelir kaydedilir. 

(Bütçe - Plan Kom 
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(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara ilişkin Hükümler 

KATSAYI : 

MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (34) katsayı, 14.4.1981 tarih ve 2446 saydı Kanuna göre 
subaylara, astsubaylıktan subaylığa geçenlere, astsubaylara ve "/man jandarma 
çavuşlarına (4.7), er ve erbaşlara (3.6) katsayı, 

Uygulanır. 

KADROLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 

MADDE 27. — Memur kadroları ile ilgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar, 
a) Kurumlara, 1322 saydı Genel Kadro Kanunu ile verilmiş ve intibak iş

lemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 - 1982 Malî Yıllan Bütçe Ka
nunlarının ilgili maddeleri ve özel Kanunları hükümleri uyarınca verilmiş ve 
değiştirilmiş olan kadrolar (Devlet Planlama Teşkilatı kadro cetvelinin «Not» 
bölümü dahil) 1983 Malî Yılı için de geçerlidir. 

b) 15.5.1975 gün ve 1897 saydı Kanun ille Kanun hükmünde kararnamelere 
göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara dayanı
larak söz konusu Kanunla kararnamelerin intibak hükümlerine göre saptanan 
dereceleri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1327 saydı Kanunla ekle
nen ek geçici maddeler ile 15.5.1975 gün ve 1897 saydı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapdan intibaklarda ortaya çdcacak hatalar veya iti-
razh işlemler ile yargı organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formdan aylık ödemelerine esas alınır. 

(Bütçe - Plan K 
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(Hükümetin Teklifi) 

c) 1322 saydı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca 
alınan 13.11.1971 gün ve 7/3434 saydı Kararname üe bu kararnameyi değiştiren 

kararnamelerdeki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 
d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların kadrolarında yer alan sorum

lu saymanlar ile Maliye Bakanlığına bağlı Saymanhk Müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarında çahştırdan memurlardan Maliye Bakanlığınca gerekli görülen
lerin kadroları ilgili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kadrola
rına eklenir. Bu kadrolarda çahştırdan memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun 
görülenler bu yolla Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen atanarak 
aynı saymanhk müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) 12.3.1964 gün ve 440 saydı iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri 
ve iştirakleri Hakkında Kanunun Geçici 8 inci maddesindeki 3 yılhk süre, ilgili 
Bakanlddar için, 17.6.1982 gün ve 2680 saydı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Kuruluş, Görev ve Yetküerinin Düzenlenmesi üe ilgili Yetki Kanunu uyarınca 
yapılacak yeniden düzenleme çalışmaları sonucu çdcardacak Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin yürürlük tarihine kadar uzatılmıştır. 

f) Genel ve .Katma Bütçeli dairelerle MahaUî idareler veya Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri yahut özel Kanuna veya özel Kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerleri ile tş Kanununa tabi 
olmayan daire ve kurumlar 14.7.1965 gün ve 657 sayılı Kanuna göre çalıştırddc-
ları personele ait kadrolardan anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ge
nel ve özel şartları taşımak kaydıyla sakat ve eski hükümler için iş Kanununun 
25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırırlar ve yükümlü oldukları 
kadar atama yaparlar. 

KADROLARIN KULLANIMI: 

MADDE 28. — Kuruluşların mevcut kadrolarından 31.12.1982 tarihî itiba
riyle boş olanlar üe bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların, açık
tan atama amacıyla kuilandması, Başbakanlığın iznine tabidir. 

17.6.1982 gün ve 2680 sayıh Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Düzenlenmesi üle ilgili Yetki Kanunu uyarınca gerekli düzenle
meler yapdıncaya kadar; 
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(Hükümetin Teklifi) 

a) 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde belir
tilen sürede yapılan başvuruların gerektirdiği intibaklar ile 4.11.1981 gün ve 2547 
sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi uyarınca yapılacak intibaklarda kulla
nılmak üzere yeteri kadar kadro bulunmaması halinde, intibakı yapılacak sürekli 
işçi ve sözleşmeli personele ait kadro ve pozisyonların iptali karşılığında, Devlet 
Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunca kadro ihdas edilebilir. 

b) İl özel idareleri ile belediyelerde, 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı Kanunun 
Geçici 9 uncu maddesinde belirtilen sürede yapılan başvuruların gerektirdiği in
tibaklar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 üncü maddesindeki 
usule uygun olarak yapılan değişikliklerle durumlarına uygun kadro sağlana
maması halinde, intibakı yapılacak sürekli işçi ve sözleşmeli personele ait kadro 
ve pozisyonların iptali karşılığında, anılan maddedeki usûle uyularak memur 
kadrosu ihdas edilebilir. Bu kuruluşlarda, bu şekilde yapılacak ihdaslar dışında, 
1983 Malî Yılında memur kadrosu ihdas edilemez. 

c) Bir üniversite içindeki çeşitli Yükseköğretim Kurumları ve birimlerine 
tahsis edilmiş kadrolar, aynı veya farklı üniversite içindeki diğer birimlere ilgili 
rektörün önerisi veya olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu 
Kararı ile nakledüebilir. 

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, 21 Ağustos 1981 gün ve 2514 sa
yılı «Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun» 
gereğince tabip ve uzman tabiplerin atanmasını sağlamak amacıyla, anılan Kuru
mun istemi, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi 
üzerine kadro ihdasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

KAMU İKTISADÎ TEŞEBBÜSLERININ MEMUR KADROLARI .-

MADDE 29. — A) «iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Benzeri Kuruluşların 
Genel Yatırım ve Finansman Programı» kararnamesi kapsamına dahil kuruluş
ların kadroları hakkında bu Kararname hükümleri uygulanır.: 

B) Genel yatırım ve finansman programına dahil bulunmayan Kamu ikti
sadî Teşebbüsleri ve benzeri kuruluşların kadrolan hakkında aşağıdaki hükümler 
uygulanır : 
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a) Bu kuruluşların, 1979 - 1982 Malî Yıllan Bütçe Kanunları hükümleri 
uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilen kadroları 1983 Malî Yılı için de ge
çerlidir. 

b) Bu kuruluşların 5 -15 dereceli vizeli kadrolarında, gerekli hallerde Maliye 
Bakanlığının izni ile sınıf, unvan ve derece (5 inci dereceden yukarı olmamak 
üzere) değişikliği yapılabilir. 

c) Bu kuruluşlar, 1983 Malî Yılında Kanunla veya uluslararası anlaşmalar
la kurulması öngörülen birimleri ile Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1983 Yılı Prog
ramında kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimleri için ihtiyaç duyacak
ları memur kadrolarım mevcut kadrolarından karşılarlar. Mevcut kadrolarm bu 
birimlerin ihtiyacının karşılanmasına yetmemesi halinde, yeni birimlerin norm 
kadrolarının en çok yüzde 50'si oranında kadro ihdas edilebilir. 

d) Bu kuruluşlarda, 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 
maddesinde belirtilen sürede yapılan başvuruların gerektirdiği intibaklar için 
kullanılmak üzere yeteri kadar kadro bulunmaması ve bu maddenin (b) fıkrası 
hükmüne göre yapılacak değişiklikle durumlarına uygun kadro sağlanamaması 
halinde, intibakı yapılacak sürekli işçi ve sözleşmeli personele ait kadro ve po
zisyonların iptali karşılığında memur kadrosu ihdas edilebilir. 

C) Yukarıdaki (c) ve (d) fıkraları uyarınca kadro ihdas edilebilmesi Maliye 
Bakanlığının iznine bağlıdır. 

KADRO CETVELLERİ BÜTÇE KANUNUNA EKLENEN KURUMLAR: 

MADDE 30. — Kadroları ile ilgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar; 
a) Kadro cetvelleri 1980 yılı Bütçe Kanununa ekli olan kuruluşlardan Dev

let Başkanlığı, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi
nin, 1983 yılı bütçe tekliflerine ekli kadro cetvelleri ile sınırlı olmak üzere, kad
rolarında yapılması gereken her türlü değişiklik Devlet Başkanlığı ve Yasama 
Organının ilgili Genel Sekreterliklerince yapılır. 

b) Sayıştay ve Yükseköğretim Kurulu personelinin; Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcı
lık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanların kadro 
cetvelleri bu Kanuna eklidir. 
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Yukarıdaki bentlerde anılan kadrolar hakkında bu Kanunun (intibak form
larına dayanılarak aylık ödenmesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) 
kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

ÎŞÇÎ KADROLARI : 

MADDE 31. — a) Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, 
döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların 
1979 - 1982 malî yıllarında Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan sürekli işçi kad
roları 1983 yılında da geçerlidir. Ancak bunlardan 31.12.1982 tarihinde boş olan 
ve bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanlara açıktan atama yapılabil
mesi, Başbakanlığın iznine bağlıdır. 

b) Kuruluşlar 1.1.1983 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile ça
lıştıracakları diğer işçi pozisyonlarım 31.1.1983 gününe kadar (ilgili Bakanlığın 
onayını almak suretiyle) Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettireceklerdir. Ku
ruluşların 1983 malî yılında kullanabilecekleri bu tür geçici işçi pozisyonları sa
yısı, 1982 malî yılında vize edilmiş olan miktarı geçemez. 

c) Vize edilmiş bulunan işçi kadro ve pozisyonları Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü ile başka unvanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya 
iptal edilebilir. Birimler arası veya kuruluşlar arası aktarmalarda da aynı usule 
uyulur. 

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 «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Benzeri Kuruluşların 
Genel Yatırım ve Finansman Programı» dışında kalan Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

II özel idareleri ile belediyeler için 1983 malî yılında sürekli işçi kadrosu ihdas 
edilemez. 

(Bütçe - Plan K 
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

MADDE 32. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ile Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinde (sermayelerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan
ları dahil) sözleşme ile çalıştırılacak personelin genel çalıştırma esaslarına ilişkin 
6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
çalıştırılacaklar hakkında 1 inci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 üncü mad
desine göre işlem yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışın
da diğer kanunlar hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların unvan, 
sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, Ocak 1983 ayı 
sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadırlar. Bütçe 
yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni 
sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve 
farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığı
na vize ettirilmesi gereklidir. Sözkonusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapı
lamaz 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 yürüten kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

12.3.1964 gün ve 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 12.3.1964 gün ve 
441 sayılı Kanunun 18 inci maddesine dayanılarak sözleşme ile çalıştırılacak per
sonel hakkında, birinci fıkrada anılan Kararname ile bu madde hükümleri uy
gulanmaz. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 33. — Yeni kurlar ve yeni katsayılar saptanana kadar, Devlet me
murlarının yurt dışı aylıkları, yurt dışında yer aldıkları kadro derece ve kademe
leri (Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesine göre atananlarda kazanıl-
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mış hak aydık derece ve kademeleri), 28.2.1982 tarihinde yürürlükte bulunan Ge
lir Vergisi ve Malî Denge Vergisi oranları ile Memur Yardımlaşma Kurumu 
kesenekleri, 14.8.1981 tarih ve 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öngörü
len hükümler ve aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek ya
bancı para miktarlarım sabit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar be
lirleninceye kadar 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kurlar ile 
transfer anındaki kurlar arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 
saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri değişikliğinden doğan fark) 
başlıklı bir sütunda gösterilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine geçmesi gereken yerel para mik
tarını korumak amacıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para arasında 
ortaya çıkan ve çıkacak olan ve T.C. Merkez Bankası veya büyükelçiliklerce 
bildirilecek değer değişiklikleri de göz önüne alınarak bundan doğacak fark yu
karıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararnameler veya 1897 sayılı Ka
nun hükümlerine göre intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almakta 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurların yurt dışı ay
lıkları, yurt dışı kadro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya 
kazanılmış hak aylık dereceleri yurt dışında atandıkları veya yer almakta ol
dukları kadro derecelerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 
inci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı derecelere ata
nan memurların aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesi uyarınca malî 
yıl içinde emsaller yenliden saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar Kurulu 
Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni emsaller ve 
anılan Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen 'ilkeler göz önünde tutulmak su
retiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 
4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sigorta 
primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı ödemelerin Brüt toplamı yeri-

(Bütçe - Plan K 
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ne, varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 inci derecenin 
birinci kademesinin karşılığı olan aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her 
hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra bir üst dereceden ke
silir. Sigorta primlerine esas tutarlar asgarî ücretin altında kaldığı takdirde asgarî 
ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe Kanunlarının (D) cetveline 
göre kuruluş kanunlarına dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak 
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve hailen çalışmakta bulunan personelden 
(Türk uyruklu olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin hüküm
lerine tabidir. 

AİLE YARDIMI: 

MADDE 34. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 inci ve 
926 sayılı 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 (720) lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar için (120) lira, 
c) Ilköğrenim gören çocuklar için (240) lira, 
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için (480) lira, 
e) Yükseköğrenim gören çocuklar için (720) lira, 
f) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen çocuklar için (120) lira, 
Ödenir. 

Eşlerden birinin tş Kanunu kapsamında çalışması ve liş akdi ya da toplu söz
leşme gereği çocukları için daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez, iş akdi ya da toplu sözleşme 
gereği yapılan ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark 
ödenir. 

(Bütçe - Plan Ko 
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DOĞUM YARDIMI: 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
(3.000) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin iş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da Toplu 
Sözleşme gereği çocuk için daha yüksek doğum yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. îş akdi ya da Toplu Sözleşme gereği 
yapılan ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

TEDAVİ YARDIMI : 
MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 209 ve 210 

uncu maddelerine dayanılarak hazırlanıp, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı 
ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği»'oin 5, 12, 28 ve 31 inci maddeleri ile 5434 
sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre düzenlenerek, Bakanlar Ku
rulunun 28.6.1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi 
Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen 
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların 
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 ku
rullarınca verilecek rapor ile gerek görülenlere, 6425 saydı Harcırah Kanunu 
hükümleri gereğince ydl masrafı ve gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek 
bedeli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıy
metli madenlerin bedeli ödenmez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına gönderilebilmeleri; tedavilerinin 
yurt içinde yapılamadığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenecek 
Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü hastaneden herhangi birinin sağlık ku
rulunca verilen ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığım belgeleyen sağlık kurulu 
raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağ
lıdır. 

\6 — 
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TAYIN BEDELİ : 

MADDE 37. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkın
da 22.6.1978 gün ve 2355 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uy? 
rınca ödenecek aylık tayin bedeli tutarı, günlük er tayın istihkakının bir aylık 
tutarını geçemez. 

b) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
22.6.1978 gün ve 2155 saydı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri mümkün 
olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jandarma erlerine ödenecek ta
yın bedellerine ilişkin hükümleri 1983 malî yılında uygulanmaz. 

Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin, erler gibi iaşe edilmelerine devam 
olunur. 

Kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulunduğu komutanlık veya 
kurum amirliğince yazdı belge ile tevsiki halinde bedelen iaşe edilir. 

ÎKRAMÎYE VE ÖDÜLLER: 

MADDE 38. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 üncü 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) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 nci maddesi gereğince para 
ödülü öngörülenlere, yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına aynı 
maddemin (Â) ve (B) bentlerinde belirtilen oranların uygulanmasıyla bulunacak 
para ödüllerinin, 

c) 644 saydı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca MİT mensuplarından gö
revleri sırasında sürekli olarak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü oldukları kız ve erkek kardeşle
rine, ayrıca başarılı hizmet yapıp MlT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminatların 
anılan maddede belirtilen esaslara göre, (3.11.1980 tarih ve 2330, 23.4.1981 tarih 
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ve 2453 sayılı kanunların ilgili hükümlerinden yararlananlar ayrıca bu fıkra 
hükmünden yararlanamazlar.) 

Ödenmesine devam olunur. 

d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu kurumlarda yetki ile çalışan 
personel, Devlet Memurları Kanununun 123 üncü maddesindeki esaslar daire
sinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre ödüllendi
rilir. 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün yaygınlaştırılması ve 
etkinleştirilmesi maksadıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan 
yayın, yazı, danışma ve inceleme kurullarının Bakanlık dışından katılacak üye
lerine ödenecek huzur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili danış
man, düzeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Kültür ve 
Turizm bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 5441 sayılı 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bazı Maddeler Eklenmesine dair 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile Devlet Tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen Edebî Kurulun 
Tiyatroda memur olmayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik 
yapılıncaya kadar (1.100) ıTL.- toplantı ödeneği verilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve ilgili bilim 
dallarında yurt düzeyinde etkinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt 
düzeyinde yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı olmak üzere; 
yapıtlara, sanatçılara, sanat topluluklarına, bilim adamlarına ödül ve armağan 
verebilir. Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi Maliye ve Kültür 
ve Turizm bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak Yönetmelikle saptanır. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 39. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
inci maddesine ve «Fazla Çalışmanın Uygulanan Esaslarını Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma 
programlarına dayanılarak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan az (100) li
radan çok olamaz. 
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Yasama Organı ve Devlet Başkanlığı dairesi personeline yaptırılacak fazla 
çalışma için ödenecek ücretler özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre ya-
pdır. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar: 

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu konuda düzenleme yapılın
caya kadar geçerli olmak üzere : 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel 
ile, Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Koruma müdürlüklerine Emniyet Genel 
Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli personeline 
ayda (4.750) lira, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile, bu kuruluşa bağlı öğ
retim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında görevli genel idare, eğitim 
ve teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (3.750) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (1.500) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta 

ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakamlar Kurulu Kararı aranmaksızın 
belediye meclisinin karan 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 bakıcıla
rına, yalnız Haziran - Ekim ayları için ayda (2.350) lira fazla çalışma ücreti 
ödenir. 

4. Başbakanlık merkez birimlerinin ve Maliye Bakanlığının tatil günleri ve 
günlük kanunî çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate alınarak, Başba
kanlık için Başbakan ve Maliye Bakanlığı için Maliye Bakanının onayı ile tespit 
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olunacak personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesi hükümlerine 
bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek üzere (A) fıkrasında belirtilen aza
mî miktarın iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu örgütünde çalışan 
memurlardan, görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve 
bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağlık savaş memurlarma ve sağlık 
koruyucularına (2.000) TL. sıtma laborantlarına ayda (1.500) lira fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesine göre, olağan çalış
ma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı 
madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin, aynı kanunun 165 inci 
maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

7. a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların 
atölye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, ola
ğan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, 
test hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, prodüktör, 
stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcı ve üretim için 
zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, Millî ve Dinî 
Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve 
kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, «Orta dereceli 
eğitim kurumlarında gece öğretimi» için verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında görevi atölye 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 çalışmaları
nı düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları okulların derecesine ve ça
lışmanın gündüz veya gece, yapılmasına göre, bu Kanunun 42 nci 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. 
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c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve mektupların baskısında ça
lışanlara (a) fıkrasında saptanan saatler kadar ve saat başına (75) Mra üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
Jandarmaya mensup veya Jandarmada görevli personelden; 

1. ti Jandarma alay komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma bir
iliklerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (4.750) TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik 
ve kurumlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(3.750) TL. 

Fazla çalışma ücreti ödenir. 

D) Bu maddenin B/l, 2, 3 (sadece muhafaza memurları) ve C/l, 2 nci sı
ralarına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri, 

a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sı
rasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumla
rında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve ge
çici görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mebil süreleri içerisinde, 
Kesilmez. 

E) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne 
suretle olursa olsun ayrıca saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

SANATÇILARA ÎLlŞKÎN YAN ÖDEMELER : 

MADDE 40. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren 
kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel müdürleri, sanatkâr müdürleri 
ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 saydı Kanunun 71 inci maddesi ile getirilen de
ğişik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin tutan Maliye Bakanlığının gö
rüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine diğer kamu 
personeli yan ödeme kararnamesi ile birlikte Bakanlar Kurulunca saptanır. 
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KURULUŞ VE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDENEĞİ VE HİZMET 
ÖDENEĞİ: 

MADDE 41. — A) Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 15 inci maddesine göre, 

17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak ka
nun hükmünde kararnamelerle yeniden düzenlenen Yükseköğretim Kurumları
nın kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacakları, 
yararlanacaklar ise hangi dereceden yararlanacakları, Yüksek Öğretim Kurulunun 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı i e saptanır. 

Öğretim elemanlarına, öğretim yerinde sürekli ikamet koşulu ile aşağıdaki 
dereceler üzerinden kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 22 000 11 000 6 600 
Doçent 16 500 8 250 5 500 
Yardımcı Doçent 13 750 6 600 4 400 
Öğretim Yardımcıları 8 250 4 400 3 300 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 
B) Hizmet ödeneği : 
1765 saydı Üniversite Personel Kanununun 1991 saydı Yasayla değişik 15 inci 

maddesine göre, öğretim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler üze
rinden hizmet ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

5 000 3 000 2 300 
3 650 2 300 1 650 
2 300 1 650 1 300 
2 100 1 500 1 200 

Profesör 
Doçent 
Yardımcı Doçent 
Öğretim Yardımcıları 
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Hizmet ödeneği, 4.5.1977 tarih ve 15927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
Yönetmelik ile ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

C) Kadro kanunları çıkıncaya kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
göre yardımcı doçentliğe seçilenlerden aynı Kanunun geçici 12 nci maddesine 
göre asistan veya öğretim yardımcısı kadrolarına atananlara, önceden almakta 
oldukları aylık dereceleri üzerinden ödeme yapılmaya devam olunur. 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 42. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı 
maddesi (sözkonusu Kanunun 89 uncu maddesindeki esâslarla ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyla) uyarınca eğitim ve 
öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen ve diğer per
sonele saat başına verilecek ek ders ücreti* aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

1.. Okul öncesi ve Temel Eğitim (1 inci Kademe 
Okulları) : 

Anaokulları, anasınıfları ve Kız Teknik Eğitim okul
larına bağlı uygulama anaokulları öğretmenleri ile ilk
okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, yetiş
tirme yurtlarında ve ilköğretim müdürlüklerinde görev
li öğretmen ve yöneticilere, 135 165 

2. Ortaöğretim (II nci Kademe Okulları dahil), Çı
raklık Eğitimi ve Yaygın Eğitim : 

a) Orta dereceli genel (Ortaokullar dahil), meslekî ve 
teknik okullarda, Halk Eğitimi ve çıraklık eğitim mer
kezlerinde ve diğer yaygın eğitim okul ve kurumların
da görevli veya ücretle ders veren öğretmenlere (Millî 
Güvenlik dersi verenler dahil); 165 200 
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Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

b) (a) bendinde sayılan okul ve kurumlarla, Kız Tek
nik Eğitim Okullarına bağlı uygulama anaokulları yö
neticilerinden «zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» 
verilenlere; 165 200 

3. Kurumların elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili 
Eğitim Merkezi, meslekî okul ile kurs, seminer ve hiz
met içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle gö
revlendirilen : 

a) Üniversite Öğretim Üye ve Yardımcılarına; 
(Üniversite Personel Kanununa göre) 

b) Öğretmenlere ve diğer memurlara; 235 265 
4. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş

kilatı personelinden; inceleme, araştırma, planlama, prog
ramlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara 135 — 

B) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren kurumlarda görevli 
olmakla birlikte, kendilerine 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 
14 üncü maddesine göre ders ücreti ödenemeyen : 

a) Öğretmenler ye Devlet memurlarına öğretim görevlileri; 
b) Öğretmenler dışındaki Devlet memurlarından; kadro derecesi (1) olanlar 

ile Konservatuvarlarda meslek dersi okutan Devlet sanatçılarına, profesörler, 
kadro derecesi (2) olanlar ile Konservatuvarlarda meslek dersi okutan Devlet 
Konservatuvarı Sanatkârı, Sanatçı Öğretmen, Sanatçı ve Uzmanlara doçentler; 

Düzeyinde ek ders ücreti verilir. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 
14 üncü maddesine göre ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 

1. öğretim üye ve yardımcıları ile üniversitelerde ders görevi verilen diğer 
personele sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav döneminde imtiham 
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yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar 
ücret ödenir. 

2. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan yük
seköğretim kurumlarında ikinci öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına 
haftada 12 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

3. Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde saat 17.00'den 
sonra başlayan öğretim ile hafta tatili veya yarıyıl yahut yaz tatillerinde yapı
lan öğretimde ek ders ücreti % 25 zamlı olarak ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgilisine göre üniversite senato kararına dayanılarak veri
lir. Başka üniversitelerde görev alma halinde öğretim üye ve yardımcılarının 
bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarından (Senato kararma dayanılarak) 
izin almaları zorunludur. 

D) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddesi gereğince; fiilen ek ders görevi ya
panlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşağıdaki esaslara göre saptanır : 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Fakültesi, Sınıf Okulları, Özel 
ihtisas Okulları, Denizcilik Yüksek Okulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, Ya
bancı Dil Okulları ve benzerleri ile Harp Okullarında ders görevi verilenlere 
taşıdıkları unvan ve niteliklere göre, Üniversite Personel Kanununun değişik 
14 üncü maddesi uyarınca belirlenen miktar üzerinden (öğretmen olarak görev
lendirilenlere anılan maddede girebilecekleri statüye göre) ücret ödenir. 

2. Orta dereceli askerî okullarda; (Askerî liseler, astsubay hazırlama okul
ları gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2 nci 
sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 

KONFERANS ÜCRETİ : 

MADDE 43. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 176 nci madde
sine göre Yüksek Öğretim Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen öğretim prog
ramı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 inci derece Devlet memurlarına, (500) 
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14 üncü maddesi uyarınca belirle 
revlendirilenlere anılan maddede g 

2. Orta dereceli askerî okullar 
ları gibi) ve kurslarda ders görev 
2 nci sırasındaki miktar üzerinden 

KONFERANS ÜCRETİ : 
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b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere, (400) 
lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlarda her bir konferans için 
konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 inci 
maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda 
(Harp Okulları, Sınıf Okulları, Denizcilik Yüksek Okulu, özel ihtisas Okulları, 
İstihbarat ve Dil Okulu, NBC Okulu ... gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile üniversite öğretim 
üyelerine (500) 

b) Türk ve yabancı sivil memurlara (400) 
lira her bir konferans için, konferans ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ : 

MADDE 44. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsila
tın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etki
lenmesini önlemek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere en çok bir 
yıl vadeli Hazine bonolan satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satı
lacak Hazine bonolarının çeşitlerini, satış koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 
14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre T.C. 
Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlan
maya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi ve resimden muaftır. 
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İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 

MADDE 45. — Üçüncü maddede saptanan tutara kaçar iç borçlanma akdine 
Maliye Bakam yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz oram, ihraç fiyatı, ödeme 
süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır. 
Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komisyon ve 
banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile 
yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri 
ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Maliye Ba 
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 ve 2490 sayılı Ka
nunlar hükümleri uygulanmaksızın bağıtlanacak malî servis anlaşması ile saptanır. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen 
malî servis anlaşmasında yer alacak ödemder ve bunların dışmda kalan diğer 
konsolide Devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır, 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olu
nan Devlet Tahvili ve Hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borçlarıyla il
gili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının yapacakları ihale ve söz
leşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin öden
mesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğıince çıkarılacak Devlet (Tahvilleri aşağıdaki türlerde olabilir. 
A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 20 yıl vadeli ve her an 

paraya çevrilebilir. Devlet İç 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 
tahvillerinden nitelikleri farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet iç 
borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz ve diğer ko
şullar bu maddenin (A) fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahvil
lerine uygulanmaz. 
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Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak zorunda bulunan banka, 
anonim ve limited şirketler ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tahvil
leri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, isteyenler adına, Devlet tahvil
lerinin taşıdığı koşullarla bankalarda hesap açtırmak suretiyle de yapılabilir. Bu 
yöntemle borçlanmanın biçim ve koşullan Maliye Bakanlığınca saptanır. 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İLE 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 malî yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Li
rası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara aıit bütçelere ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içinde 
harcanamayan ödenek artıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış bulunan Türk lirası karşılık
ları ile malzeme ve hizmet bedelleri içinde yukarıda yazdı 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 amacıma ortaklaşa saptanması kararlaştırılmış tutarları 
ve söz konusu anlaşmalar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması ge
rekecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış 
veya sağlanacak bağış yardımlarıyla program kredilerinin sağladığı veya sağla
yacağı Türk lirası karşılıklarından ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya sap
tanan amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve 
bunları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine işlemi 
olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydetmeye MaMye Bakanı yetkilidir, 
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D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin 
kullanımına ayrılan özel çekme haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, 
gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği 
tutarları Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 47. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka 
ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarmca kamu 
ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden yapılması 
gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüş
türmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 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, anlaşmalanndaki koşullarıyla garanti etmeye, 
ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, özel sektör kurumlarımın verilecek kredilere Türk 
parası kıymetini koruma mevzuatına göre transfer garantisi vermeye Maliye Ba
kam yetkilidir. 

MADDE 48. — Yıllık programlarla saptanan dış finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak ko
şullarla 10.000.000 dolara kadar olan borçlanmaların yapılmasına Maüye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları ve 
Bütçe Kanunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup Bakanlar Kurulunca 
uygun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
girer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih 
ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

(Bütçe - Plan Ko 

MADDE 47. — Tasarının 4 

MADDE 48. — Tasarının 4 



(Hükümetin Teklifi) 

Daha önceki bütçe yıllarında bağıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkında da 
bu hüküm uygulanır, 

SELEKTIF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER : 

MADDE 49. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve dış
satımın özendirilmesi ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yö
neltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararlar ve bu kararların ek 
ve değişikliklerine dayanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı öde
mesi yapılır. 

ÇEŞİTLÎ SAYMANLIKLARDAKİ DEÖERLERlN HAZİNEYE GEÇİŞİ : 

MADDE 50. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Ha
zine hesaplan dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere 
her çeşit paralarım Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf et
meye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 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 sayılı Yasa uyarınca, Maliye Bakan
lığı Bütçesinin (950) programının (05) altprogramının, (527) faaliyetlerine konu
lan geri verilecek paralarm ödeme biçim ve yöntemleri Maliye Bakanlığınca 
saptamr. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği saptanan 
tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI : 

MADDE 52. — 1983 malî yılında, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 49 uncu maddede tammlanan fonlara 
tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarım, ilgili mercilere vermek zorun

dadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum

lardan, her türlü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme olanakları üze
rinde 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 diğer 
olanakları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

MADDE 53. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık dönem sonunda başlaması 
kabul edilen borçlardan T.C. Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz 
ve anapara taksitleri için 1983 malî yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz 
yürütülmez. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 54. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler veya 
genel kurullarınca onaylanan 1982 net kurlarıyla eski yıllar kârlar ve olağanüstü 
yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup edilmeyen ve Hazine payına 
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düşen tutarlar, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları çer
çevesinde veya genel kurul kararları gereğince sermayesine mahsup veya ken
dilerine ikraz edilmek üzere Bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 55. — Tekel Genel Müdürlüğünün; 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş Hazine paylarını, 
b) Millî Korunma Kanununa göre yaprak ve tütün eküci piyasalarında des

tekleme alımlarında kullanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser
mayeden ve bundan elde edilen kârdan 10.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 
geçici 3 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutar
ları, 

c) 2.1.1961 tarih ve 196 saydı Kanuna göre çıkarılan kararnameler gere
ğince Tekel Genel Müdürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında destek
leme 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 ölüp da T.C. Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tu
tarları, 

e) Daha önceki bütçe yıllarından kalan vergi borçları ile bu borçlarla il
gili gecikme zammı ve faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısıyla tahakkuk etmiş alacak
larına ve ıTekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli 
tutanları bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gi
der kaydettirmeye Maliye Bakanı 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 satın alınmasına, 
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b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya, 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutarları yıllık ya
tırım ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli tutarların, niteliğine göre 
bütçeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 57. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan Kamu İktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDENEKLER : 
MADDE 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İkti

sadî Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yıllarda ve 1983 malî yılında, birbirlerine, Hazineye, belediyelere bağlı 
kuruluşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım 
Bankasına ve T.C. Merkez Bankasına her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve 
alacakları ile dış borçlarını nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme biçim ve 
zamanını saptamaya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler so
nuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere, 
yeterince ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarını istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlü
dürler. 

MADDE 59. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 
sayılı, 26.7.1965 tarihli ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim ka
nunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Ban-
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kası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için veya yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi ama
cıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları dolayısıyla Hazinenin kamu 
kuruluşlarına olan borçları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle 
tasfiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz Ödemesi yapılmaz 
ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu kanunun (58) inci 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 
Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 60. — »Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüklerinin dış borçları Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç ödeme
leri» programının (02) «Dış Devlet Borçları» altprogramının ilgili faaliyet ve 
harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 61. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli İdareler büt
çelerinden Kamu iktisadî Teşebbüslerine yapılacak «iktisadi Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 62. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 - 01 - 3 -121 Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri yatırım ve finansman programı gereğince 440/24'e göre öde
necek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki yilarda ve yılı içinde or
taya çıkan görev zararlarım, genel yatırım ve finansman programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu İktisadî Teşebbüslerine ödemeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 63. — Hükümet tarafından destekleme alımları île görevlendirile
cek katma bütçeli idarelerle Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bu görevleri nede-
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niyle gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti ver
meye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 64. — Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarım vadesinde ödemeyen bele
diyelerin, bu borçlarım ödemelerini sağlamak üzere, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı 
Kanun gereğince, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılarak İller Ban
kasında toplanan ve Banka hissesi ayrıldıktan sonra kalan miktarı kısmen veya 
tamamen anılan alacaklı kuruluşlara ödetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 65. — 1983 ve daha önceki yıllarda yabancı devletlerden sağlan
mış ve sağlanacak krediler ile 1978, 1979 ve 1980 yılları için OECD Ülkeleri 
ve Japonya ile bağıtlanan Dış Borç Erteleme Anlaşmaları kapsamına giren ga
rantili ticarî kredilerin Hazine hesabma alınmış Türk Lirası karşılıklarmdan, 
yılları bütçelerine gelir kaydedümeyerek ayrı bir hesapta tutulan meblağları, ge
rektiğinde cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakam yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

REMO : 

MADDE 66. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla, Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1904 ve 2020 sayılı 
kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 saydı Kanunun yürürlük süresi uza
tılmış ve ilgili bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini 
devretmeye Maliye Bakam yetkili kılınmıştın 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAPIM - ONARIM İŞLERİ : 

MADDE 67. — 10.6.1933 tarih ve 2287 saydı Kanunun 16 ncı maddesinde 
öngörülen tarihî ve bediî değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yö
netim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür 
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merkezleri»'nin proje ve inşaatları aynı kanunun tarihî anıtların korunmasına ve 
onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yürütülür. 

KÖY ÎŞLERÎ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞININ YAPIM İŞLERİ : 

MADDE 68. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
çıkıncaya kadar, 

a) İçme suları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Kanununun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlemleri 
île ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun yapım, bakım, satın al
ma, harcama ve diğer işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJMANLARI : 

MADE 69. — Millî Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, ona
rım, idame ve korunmalarına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygulanır. 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR: 

MADDE 70. — 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 
kurumların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faali
yetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli ince
lemeyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle 
zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğin
de taksitler hallinde ödenebilir. 
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Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak ya
pılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakam yetkilidir. 

KİŞÎ BORÇLARI: 

MADDE 71. — A) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaman aşımına 
uğrayan veya zorunlu nedenlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 
1050 Yasanın 133 üncü maddesi uyarınca Malî Müşavere Encümeni tarafından 
silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düşme işlemlerini yapmaya Ma
liye Bakam yetkilidir . 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine alacaklarından tutarı 10.000 
lirayı aşanlar Yasama Organının onayına sunulur. 

B) 1.3.1980 - 1.3.1982 tarihleri arasında 29.2.1980 tarih ve 8/499 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı gereğince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ile ek ve değişikliklerine göre aylık alanlara uçuş tazminatı olarak öde
nen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) anılan Kararnamede öngörülen mik
tarlar esas alınarak mahsup edilir. 

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, yasalarında 
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 Bakanı yetkilidir. 

MAHSUP SÜRESİ: 

MADDE 73. — 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 108 inci mad
desinde saptanan mahsup süreleri malî yılın 45 inci günü sonunda biter. 1982 
malî yılına ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm uygulanır. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 

MADDE : 74. — Bu Kanun hükümleri, kendi bütçe Kanunlarında yer alan 
özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uy
gulanır. 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: 

MADDE 75. — 1983 malî yılı içinde, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan ham petrol ile (27.10) tarife 
pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madenî yağların, (38.19.29) tarife pozisyonu
na giren jalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ile (34.02.38. 
19) yalnız makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additifler) 
dış alımı ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, Gümrük Vergisi, belediye 
hissesi, ithalde alınan Damga Resmi, Rıhtım Resmi, İthalde ve dahilde alınan 
İstihsal Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, harç, zam ye ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(2710) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi üzerine 
akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 inci fıkradaki istisna esasları çerçevesin
de teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İs
tihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan ham 
petrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istis
nadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) savunma hizmetle
rinin yürütülmesi için yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, 
makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları bu 
maddenin 1 inci fıkrasında yazdı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
yurt dışından satın alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
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cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz 
ve bunların parça levazımatı 1983 malî yılı içinde Gümrük Vergisi ve resimle
rinden bağışık olarak ithal edilir. 

MALÎ YILDA KISMEN YA DA TAMAMEN UYGULANMAYACAK 
KANUN HÜKÜMLERİ : 

MADDE 76. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivü Müdafaa Ka
nununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

2. 15.5.1957 tarih ve 6972 sayüı Kanunun 9 uncu maddesi, 
3. 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 
4. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanunun 10 uncu 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, 1983 bütçe yüında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertiple

rine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 
B) 5434 sayüı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 42 nci maddesine göre ve

rilecek emekli aylığının net miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1983 malî yılı 
için 85.000 liradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hak-
ikında 26.3.1956 tarih ve 6696 saydı Kanun; (Ancak, andan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilmesini bu Kanun hükümle
rine bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine geti
rebilirler. Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıllarda 
bu konuda çıkarılmış olan yönetmelikler 1983 malî yılında da geçerliliğini korur). 

2. Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, istanbul, İzmir ve diğer şehirlerde 
tesis edilen meccani telefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Kanunun 7 nci 
ve bu maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 saydı; 13.12.1934 tarih ve 2609 sayılı; 
10.3.1930 tarih ve 1569 sayılı; 16.4.1933 tarih ve 2142 sayüı; 11.6.1933 tarih ve 
2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı 
ve 1.5.1930 tarih ve 1601 saydı Kanunla değişik 1379 saydı Kanunun 5 inci 
maddesi; 
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3. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 5.4.1973 tarih ve 1702 
sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 inci maddesi ile değişik 23 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasının (b) bendi; 

4. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ka
nununun 31 inci maddesinin Radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

5. 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ka
nununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

6. 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 ila
veten); 

7. 2.6.1941 tarih ve 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile değişik 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası; 

8. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 2227 sayılı 
Kanunla değişik 5 inci maddesinin (c) fıkrası; 

9. 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi; 
10. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı ıToplu Konut Kanununun 11 inci maddesi; 
11. 6245 sayılı Harcırah Kanununa 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla 

eklenen Geçici 1 linçi maddenin ikinci fıkrasında yer alan « bu Kanunun 
yayımı tarihindeki kur üzerinden » ibaresi; 

12. 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 16.2.1965 günlü ve 537 sayılı 
Kanunla değişik 23 üncü maddesinde yer alan % 7 tahdit; 

13. 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri (Özel Ka
nunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumları ile bunların aynı kanunun 29 uncu 
maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

Hükümleri 1983 malî yılında uygulanmaz. 

D) 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 nci maddesi hükmü, 
1982 - 1983 öğretim yılında uygulanmaz. 
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E) 2.2.1981 tarih ve 2380 saydı kanun gereğince Genel Bütçe gelirleri tah
silatından ayrılacak % 5 payların % 20'sinden Oluşan Fon gelirleri 1983 yılı 
içinde sadece İller Bankasının programında bulunan belediye alt yapı tesis ve 
projeleri için kullanılır. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MADDE 77. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 78. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, 
b) Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) ve 

Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reteri, 

c) Danışma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danışma Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 
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Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr< A. Bozer 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 
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Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

tmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr,: A. Samsunlu 
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Tarım v 
M 

Köy tş 
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Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(BİN TL.) 
K U R U L U Ş L A R LİRA 

Millî 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 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarırn ve Orman Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayî ve Teknoloji Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köyişleri ve Koop. Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Gn. Md. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

1 962 100 
572 934 
351 580 

1 145 178 
246 753 

16 667 650 
2 348 915 

588 779 
573 500 

1 365 300 
18 224 800 
8 561: 550 

49 319 80Q 
450 000 000 

10 578 010 
85 981 970 
46 966 395 
22 420 240 

1 147 155 126 
285 419 006 
55 928 118 

2 232 000 
75 226 785 
6 272 000 

52 993 000 
3 285 000 

15 375 500 
4 222 750 

21 894 000 
23 764 000 
16 230 970 
96 421 600 

7 220 500 
12 186 350 
1 082 942 

184 100 

TOPLAM : 2 544 969 201 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergistiî 
Malî denge vergisi 

SERVETTEN ALİNAN YERGİLER 
Emlak; vergisi 
iMötorlu taşıtlar vergüsi 
Veraset ve irttiteal vergisi 
MALLARDAN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan istihsal vergisi 
Akaryaıkıt ve tekel maddeten, dapodaM ma< 
alınan istihsal vergisi 
Akaryakııtteuı dahilde aiknan 'istihsal vergM 
Tekel maddelerinden alınan istihsal vergisi 
İşletme vergisi 
Şeker istihlak vergjisl 
Taşıt alım vergisi 
Kaldırılan vergiler artıkları 

HİZMETLERDEN AUNÂN VERGİLER 
Banka ve sigorta muameleleri vefgisi 
Nakliyat vez^isi 
ıPTT (hizmetleri vergisi 
Spor - Toto verglis* 
Damga vetg&i 

B / 3 -

- CETVELİ 

G E L İ 

Madde Ke 

915 
220 

44 

48 
7 
7 

243 
lerden 

130 000 000 
3 000 000 

110 OOÛOOO 
12 
t 
9 
3 

90 
4 
5 
3 

74 
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Ş A Ç I K L A M A 

İlan ve reklam hizmetleri vergisi 
Harçlar 

1 Tapu harçlari 
2 Yargı harçları 
3 Noter harçlarii 
4 Pasaport ve konsolosluk harçları 
5 Trafik harçları 
6 Diğer harçlaıi 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük ver
gisi 

2 Akaryaikıt gümrük vergisi 
3 Tek ve maktu vergi 

İthalde alınan istihsal vergisi 
1 Akaryakıt dtşmdiafci maddelerden ithalde alman is

tihsal vergisi 
2 Aikaryalkıttan 'İthalde alman istihsal vergisi 

İthalat damga resmi 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak 

(damga resmü 
2 Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmi 

Rıhtım resmi 
1 Akaryakıt dışındaM maddelerden alınan nhtmı resmi 
2 Akaryakıttan alman rıhtım resmi 

Dış seyahat harcamaları vergisi 

G E L İ R 

Madde Ke 

50 000 OQ0» 
4 000 000, 
5 000 000 
3 000 000 
2 000 000 
8 000 000 

79 000 000 
6 000 Û0Q 
6 000 000, 

77 400 000 
8 000 000 

6 000 000 
4 600 000 

8 000 000 
10 000 000 

2 
72 

91 

85 

10 

18 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILA
TI VE DEVLET PAYLARI 
.Devletle yönetilen kurumlar hâsılajtı 
Resmi basımevlerî okullar ve kurumlar hâsılatı 
Katma bütçeli 'idareîenin gelir fazlaları 
(Devlet payları 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
Petrolden devlet hakkı 
Petrolden devlet hissesi 
MaJdenierden devlet haJckı 
Oyun kâğıdı gelirleri 
'Belli giderler karşılığı geirter 
Kambiyo muralkabesi mukabilinde Cumhuriyet Mer-
Ikiez Bankasımdan alman 
Teftiş mukabili şirketlerden alınan 
T.C. Merkez Bankası safi hâsılatı 
DEVLET PATRtMUVANININ GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınmaz malar satış bedeli 
Taşınmaz malar idare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Taşınır mallar satış gelirleri 
Değerli kâğutlar satış gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
İMisadli Devlet teşekküllerinden gelirler 
İştirakler gelirleri 

G E L İ R 

Madde Kes 

50 000 
50 000 

21 
21 000 
15 Q0O 

16 000 00(0 
5 050 OOOj 

1 000 

1 000 
2 000 

1 

120 000 
600 OOOJ 

3 
76 000 

3 000 000i 
68 

60 000 000 
40 000 
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A Ç I K L A M A 

3 Döner sermayelerden gelirler} 
4 Diğer cüzdian gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 
Faizle* 
Tavizlerden geri alınanlar 
İkrazlardan geri alınanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 
Vergıi ve zam cezaları 
Trafik cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli geirlef 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatı 
FONLAR 
Akaryakıt istikrar fonundan Hazineye yatırılacak 
miktar* 
İstikrar fonu hesabından Hazineye yatırılacak miktar 
Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabından 
Hazineye devrolunacak miktar 
Tarımsal ihracat fonu 

GENEL TOPLAM 

G E L İ R 

Madde Kes 

8 000 OjOO 
3 000 

10 

16 

3 
15 
5 

140 

85 

60 
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(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Nizamname 
Kanunu Muv. 
Mukavelename 
Kanun 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

Tebliğ 

Kanun 

» 
» 

> 
» 
> 

26. 
13. 
18. 
27. 
14. 

14. 
17-

22. 

i. 
29. 
29. 
7. 

— 

10. 

27. 
26. 

16. 
21. 
25. 

3 
9 
5 
11 
4 

1 
2 

2 

3 
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 

748 

765 
815 
867 
911 

— 

927 

968 
1050 

1080 
1118 
1160 

1925 ve Daha Evvelki Yıllara Ait 
Maadin Nizamnamesi. 
Ahar mahallere nakledilen emval ve düyun ve matlubatı metru 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resine müteallik h 
İstiklal Madalyası hakkındaki Kanunun harca mü teaililk 9 ncu 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para ce 

1926 Yılma Ait Mevzua 

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.: 
Emvali Milliye ve Metrukeden veya mazbut vakıflardan bazı 

arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi; 
Türk Ceza Kanunu, 
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 alm 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı carile 

ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı çalar tesisi 

1927 Yılına Ait Mevzua 

Milli Matbaa tahsilatının mütedavil sermaye halinde istimali H 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (Köhne eş 

ları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler ve m 
ların mahalli sarfı kalmayan müterakim paralan vesair çeşitli hâsı 

Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayanl 
Oyun Kâğıtları İnhisarı Hk. 
Mükerrer Sigorta Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 
» 

» 

» 

» 
Kanun 

» 
» 

TBMMK 

> 
Kanun 

» 

» 

» 
> 
2> 

17. 
23. 
24. 

16. 

20-

7. 
7. 

4. 
11-
30. 

29. 
12. 

28. 

8. 

2. 
21. 
21. 

5 
5 
5 

5 

2 

1 
4 

6 
6 
6 

4 
6 

11 

5 

6 
6 
6 

.1928 

.1928 

. 1928 

.1929 

.1930 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1933 

.1933 

.1933 

.1934 

.1934 

.1934 
1934 

1266 
1324 
1338 

1447 

1567 

1918 
1943 

2000 
> 2005 

721 

2159 
2308 

2376 

2424 

2490 
2510 
2526 

Ö Z E T İ 

1928 Yılma Ak Mevz 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili Hk. 
Damga Resmi Kanunu. 
Maarif Teşkilatı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci ma 

1929 Yılma Ak Mevz 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 

1930 Yılma Ait Mevz 
Türik Parası kıymetini koruma Hık. 

1932 Yılına Ait Mevz 
Kaçakçılığın men ve takibi Hk. 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek em 

desi. 
Tıp Fakültesinden neş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri 
Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonl 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimen 

1933 Yıfcna Ak Mevz 
İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi. 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilat ve hisse 

daki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesis 

sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun. 
1934 Yılına Ait Mevz 

30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otom 
hakkındaki Mukavelenamenin tasdiki Hk. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
İskân Kanunu. 
Nebat ve hayvanlarla mahsulatın muayene ve temizleme işleri 

Kanunun 3 ncü maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kanun 

Kanun 

30. 6.1934 

5 . 7.1934 

14. 6.1935 

2550 

2582 

2809 

» 
» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

"» 

» 
'» 

Kanun 

* 
» 
» 

Nizamname 
Kanun 

20. 4.1936 
11,12.1936 

10. 2.1937 
5 . 5.1937 
2 . 6.1937 
9 . 6.1937 

24.12.1937 

21 . 3 .1938 
29. 6.1938 

18 , 1 . 1939 

17. 1.1940 
3 . 7.1940 

10. 7.1940 
24.12.1940 
30.12 .1940 

2950 
3078 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 

3340 
3468 

3563 

3777 
3890, 
3894 

2/14931 
3959 

Kaçakçılığın Men ve Taikibi Hakkında 1918 tarihli Kanunun 57 v 
bir madde eklenmesi Hk. 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohum 
desi 

1935 Yflma Ait Mevzua 
Sıcak ve soğuk maden sularının ositismarı üe kapücalar tesM h 

desi, 

1936 Yılına Ait Mevzua 
Vakıf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkında 
Tuz Kanununun 12 - 15 nci maddeleri. 

1937 Yuma Ait Mevzua 
Öğretici ve Teknik fimler Hk. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman NcanınamesL 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Kan 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Kan 

1998 Yılına Al* Mevzua 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların bayiler ve Memurlar vasıtasıyla saittı 

1939 Yıhna Ait Mevzua 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye sa 

1940 Yılma Ait Mevzua 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddes 
2004 saydı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hk. 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi, 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname. 
T.C. Refik Saydam Merkez Hıfsızsıhha Müessesesi Teşkiline d 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

5. 

27. 
8. 

26. 
15. 

20. 

10. 

25. 

8. 

10. 
10. 

16. 
7, 

18. 
2. 
15. 

6. 

5. 
6. 

6. 
9. 

5. 

6. 

5. 

7 

6 
6 

6. 
12 

1 
3 
3 

1941 

1942 
1942 

1944 
1944 

1946 

.1946 

,1948 

.1948 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

. 1950 

.1950 

.1950 

3975 

4226 
4250 

4604 
4668 

4897 

4922 

5202 

5254 

5422 
5435 

5441 
5451 

5516 
5584 
5591 

1941 Ydına Ait Mevzu 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerin 

na ek. 
1942 Ydına Ait Mevzu 

Fevkalade Zam Kanunu. 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9 ncu maddesi. 

1944 Yılına Ait Mevzu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine paralı ve yatılı 

desi 
1946 Yihna Ait Mevzu 

Kibrit ve çakmağın tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Ge 
3 ncü maddesi. 

Denizde Mal ve Can Korunması Kanununun 20, 22, 23 ncü m 

1948 Yılına Ait Mevzu 
Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madd 

daki Kanunun 7 nci maddesi ile alınan para cezası Hk. 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi Hk. 

1949 Ytâna Ait Mevzu 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve b 

larının 3 ve bazılarınında 5 misli artırılması Hk. 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci madd 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 

sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
1950 Yılına Ait Mevzu 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu m 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 15. 

25. 
25. 
1. 
1 . 

15. 

16. 

21. 
18. 
21. 
21. 

13 
27. 
10. 
15. 

3. 
7. 
7. 
8. 

7 , 

5 
5 
8 
9 

2 

4 

7 
12 
12 
12 

1 
1 
2 
2 

3 
3 
3 
7 

.1950 

. 1951 

.1951 
•1951 
.1951 

.1952 

.1952 

.1953 

.1953 

.1953 

. 1953 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

5682 

5772 
5775 
5822 
5842 

5881 

5917 

6183 
6200 
6202 
6209 

6219 
J6237 
6245 
6258 

6309 
6326 
63^ 
6433 
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Ö Z E T İ 

Pasaport Kanunu. 

1951 Yihna Ait Mevzu 
Mili Piyango teşkili hakkındaki 3670 sayılı Kanunun değişik 
Limanların inşa, tevzi, ıslah ve teçhizi Hk. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Milli Eğitim Bakanlığı 
Denizcilik Bankası T.A.O. Kanununun 17, 19 ve 36 ncı mad 

1952 Yılma Ait Mevzu 
Tuz Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun 

10 ncu maddesi. 
Gayrimerııkule Tecavüzün Defi halkkındaki Kanunun 6 ncı ma 

1953 Yılına Ait Mevzu 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu. 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü madde siflin 4 ncü 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci mad deleni. 

1954 Yılma Ait Mevzu 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.hğı Kanununun 6 ve 9 ncu m 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 n 
Harcırah Kanununun 60 ncı maddesi. 
Türlk Parasımn Kıymetind Koruma hakkındaki 1567 sayılı K 

3 ncü; 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madde leriniın değ 
masına ve bazı ek maddelerin ilavesi Hk. 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddele 
Petrol Kanununun 86 ncı maddesi. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu m 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve 

lenmesi Hk. -



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

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 

— en -

Ö Z E T İ 

1955 Yılma Ait Mevzu 
İspirto ve İspirtolu İçkdier İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı K 

mesine ve bu Ikanuna bazı hükümler ilavesi Hk< 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hatakındaıkd 4250 sayılı K 

nunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi Hk. 
6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve ba 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
Gayrimenkul karaları Hk. 

1956 Yılma Ait Mevzu 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin değiştirilm 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 

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 Kanunu 

bazı maddeler eklenmesi Hk. 
İstimlak Kanunu. 
Orman Kanunu. 
Kaçakçılığm Men ve Talkibi hakkındaki Kanunun baza mad 

bir ek madde ilavesi Hkv 
1958 Yılma Ait Mevzu 

Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 

1959 Yılına Ak Mevzu 
Tebligat Kanunu. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı Karara E 
Sigorta Şirketierinıin Murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu 



— C/8 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 

Kararname 
> 
» 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

» 

» 
» 
> 
» 
* 

» 
Kararname 

6 . 5 .1960 
6 . 5 .1960 

15. 8 .1960 
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. 1.1961! 
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 

1960 Ydma Alt Mevzu 
TC Ordusu, subay, askeri memur ve muaddilleri ile astsuba 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idares 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı Karara 
Türflc Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 16 sayılı Karar. 
Mülga Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 15 sayılı K 

fiye hesabından ödenecek olan kur farkları haudkında kararnam 

Hürriyet İstikrazı Hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci 
Af Kanunu.: 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu. 
113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
6746 sayılı Şeıcer Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci fıkr 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi H 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek. 

1961 Yılma Ait Mevzu 
MSB.lığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkç 

mayanların satılmasına izin verilmesi Hk. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi kanununda bazı değis&dikler y 
Gelir Vergisi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapı 
Vergi Usul Kainunu. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek ikinci 

ve 5 nci maddesinin değiştkilmesi Hk. 
Sağlık hizmetlerinin sosyaMeştirilmesi Hk. 
65 sayılı ^ Kanunun 1 nci maddesiyle TC Merkez Bankası nez 

tasfiye hesabı» ndan 2.6.1961 .tarihli ve 5/1280 sayılı Karar 
Fonuna» 20 000 000 Mra avans verilmesi Hk. 



— C/9 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 
•» 

» 

Kanun 
» 

> 

» 
.> 
» 
» 
> 
» 

T> 

» 
» 

> 
t 
» 

1 1 . 
6 . 
6 . 

2 1 . 
1 1 . 

11 . 

2 0 . 
2 0 . 

2 0 . 

2 0 . 
2 1 . 
2 3 . 
2 3 . 
2 3 . 

2 3 . 

2 8 . 

28 . 
2 8 . 

2 8 . 
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 
218 
223 

1962 Yılfiraa Alt Mevzu 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kan 
Türk Parası Kıymetini Koruma haidkındaki ilişik 17 sayılı K 

name. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Karan hakkında Kararname. 

1963 Yılıma Ait Mevzu 
İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı K 

kında Kararname. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin de 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, istih 

akaryakıtların stoK vergisine taibi tutulması Hk. 
7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu madd 

desinin kaldırılması Hk. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değişti 
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 

eklenmesi Hk. 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu 

nuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılm 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ba 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 
Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
Af Kanunu. 
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 î 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara 
Karar. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hak'kındaki K 
60 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümet 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Bk Karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma baklandaki 17 sayı h Karara E 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara 

Karar, 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştiri 

1964 Yılma Ait Mevzu 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

hakkında. 
31-, 12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun b 

bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
4.11961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı mad 

nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
Damga Vergisi Kanunu. 
Bazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 sayıl 

pılması hakkında. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararname. 

1965 Yıhoa Alt Mevzua 
1964 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar. 



— C/11 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 
» 
> 
s> 

> 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 
Kanun 

2> 
> 

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) sayılı tablonun 
18 nci fıkrasının tadili hakkında. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayıh karara ek 
202 sayıh Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ha 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapıl 

sesinin kaldırılması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayıh karara ek ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı karara ek ka 

1966 Yıbna Ait Mevzu 
1965 Kalkınma istikrazı hakkında. 
1557 saydı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında. 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nci maddeleri 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayıh Kanun 

de 2) nin değiştirdmesi hakkında. 
13.7.1956 tardı ve 6802 sayıh Gider Vergderi Kanununa bağlı 

sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararının yürürlüğe konulm 
Tapulama Kanunu. 
18.6.1965 tarfldi ve 6/4826 saydı Kararnameye ektir. Türk P 

Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 saydı Karara ek 
Bazı suç ve cezaların affı hakkında. 
193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci 
1966 ydı Kalkınma istikrazı hakkında. 

1967 Yılına Ait Mevzu 
Rıhtım Resmi Kanunu. 
İthalde Ahnacak Damga Resmi Kanunu. 
6802 saydı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapd 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişdc geçici 5 ve 6 

11.2.1966 tarüdi ve 724 saydı 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 . 

1 5 , 

2 4 . 
2 8 . 

2 3 . 

1 3 . 

3 1 . 
3 0 . 

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 
1117 

7/3 

Kanun 1 1 . 
2 9 . 
1 1 . 
1 1 . 
14 , 
29 . 

2 9 . 

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 saydı Karara ek kar 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılması hak 

nun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26.6.1964 tarih ve 4 
tirilmesi Hk. 

İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kara 
kında. 

Medeni Kanunda (Vakıf hakkında) yapılan değişiklik Hk, 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hk 

1968 Yıüna Art Mevzua 
1967 Kalkınma istikrazı Hk. 

1969 Yılına Ait Mevzua 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiş-irilmesi v 

kındaki 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayüı 
desinin değiştirilmesi Hk. 

Çeşitli Vergi Kanunlarında değişiklik yapılması Hk. 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 

1970 Yılma Ait Mevzu 
Türk Parası Kıymetimi Koruma hakkındaki 1567 sa/ılı Kanun 

sine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayüı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
bedelsiz olarak yapüacak otomobü ithalatı ve ithalattan istikrar fo 
rürlüğe konulması Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu. 
1969 Kalkınma istikrazı Hk. 
Türk Parasının Kıymetini koruma baklandaki Kanunun (156 
Gider Vergileri Kanununa Ek. 
16.6.1949 - 5441 sayüı Kanunun değişik 12 nci maddesi Hk. 
Finansman Kanunu (Gayrimenkul Kıymet Artışı V rgîsi, Emla 

Vergisi, Taşıt Ahm Vergisi, Spor - Toto Vergisi) 
Emlak Vergisi Kanunu. 
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Vergilerin* resimlerin VÖ başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 7. 8.1970 

27.11 .1970 

7/1102 

7/1652 

Kanun 
Karar 

;» 

22. 
12. 
20. 

3 .1971 
7.1971 
7.1971 

1380 
7/2811 

1446 

Kanun 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Yönetmelik 
Kanun 

» 
» 

5 , 
24. 
9 . 

8 . 
17. 

20. 
• 1 . 

3 . 
5 . 

25. 
20. 

2.1972 
2.1972 
3.1972 

6.1972 
7.1972 

7.1972 
9.1972 

1.1973 
4.1973 
4.1973 
6.1973 

1512 
1544 
1571 

1598 
1610 

1605 
1615 

7/7387 
1702 
1710 
1743 

Ö Z E T 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
desi ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükü 
rarın 1 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi hakkında. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
desine 16.9.1960 tarih ve 7-a sayılı Kanunun 9 ncu maddesine gö 
siz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve bu ithalattan istikrar 
ek Karar. 

1971 YAna Ait Mevz 
Su Ürünleri Kanunu. 
Memur konutları yönetmeliğinin yürürlüğe konulması Hk. 
29.7.1970 tarihli ve 1319 saydı Emlak Vergisi Kanununun ba 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 

1972 Yrfma AM Mevzu 
Noterlik Kanunu. 
13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ba 
Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapdan zamlardan elde edil 

bir deprem fonu hesabında toplanması Hk. 
Mali Denge Vergisi Kanunu. 
29.7.1970 gün ve 1319 saydı Emlak Vergisi Kanununun ba 

bu kanuna bazı hükümler eklenmesi Hk. 
6785 sayılı tmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması Hk. 
Gümrük Kanunu, 

1973 Yıfana Ait Mevz 
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği. 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonu 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaktan 

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 Mevzua 

Türk parası Kıymetini Koruma hakikmda fiyat düzenleme ve 
Karar. 

Af Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve 

Karara Ek Karar. 
Tünk Parası Kıymetini Koruma hakkında 22 sayüı Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayüı Karara 

1975 Yılına Ait Mevzua 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayüı Karara Ek 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayüı Karara Ek 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayüı Gümrük Kanununun bazı 

maddeler yerine yeni maddeler konulması hakkında. 
500 sayüı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında.; 
193 sayüı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 nci maddesindeki 12 

çıkarılması ve 1475 sayüı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilme 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve de 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme 

yüı karara ek karar. 
1976 Yılına Ait Mevzua 

492 sayüı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarifenin değişik 1 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değ 

493 sayüı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayüı Kan 
hakkında. 

193 sayüı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci 

1977 Yılına Ait Mevzua 
221.1962 tarihli bir sayılı Kanunun, 5.6.1975 tarihli 1905 sayü 

rilmesi ve bu Kanuna ek geçici madde eklenmesi hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

24. 

25. 
8-

8 .1977 

8 .1977 
9 .1977 

2099 

2106 
7/13918 

Kanun 

> 

> 
Kararname 

» 

10. 

10. 

10. 
5. 
5. 

9 

9 

9 
10 
10 

. 1977 

.1977 

.1977 

.1977 

.1977 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

> 
Kanun 

13.10.1977 7/13957 
31. 12 .1977 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 

— C/15 — 

Ö Z E T î 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir 
geçici madde eklenmesi hakkında. 

1908 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi ha 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve d 

tarihli ve 7/7877 sayılı karar ekindeki 21 sayılı kararın bazı mad 
mesi hakkında. 

17.7.1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesin 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesinin değişti riknesi ha 

11-7.1963 tarih ve 269 saydı, tahsis edildikleri gayelerde kulla 
harp sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki Kanunun 

Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik Yasası hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun 

sine ve 16.9.1960 gün ve 79 saydı Kanunun 9 ncu maddesine gö 
re bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ile yurt dışında çalış 
vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet ve ma 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında. 
7.2.1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 27.3.1969 tarihli, 1137 

ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarihli, 1648 saydı Kanun 

1978 Yılma Ait Mevzu 
vllişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenl 

sayılı Kararın değiştirilmesine ilişkin Karardın yürürlüğe konul 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında. 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği 

alınacak ekonomik ve mali önlemlere ilişkin yetki hakkında.; 
Devletçe işletilecek madenler hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 saydı Karara E 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

K.H.K. 
Kararname 

Genelge 

Kararname 

10. 

27 . 
2 8 . 

16. 
16. 

27 . 

10. 

12 . 

1 3 . 

2 

2 . 
2 . 

3 . 
3 . 

3 . 

4 . 

4 . 

4 . 

.1979 

1979 
1979 

.1979 

.1979 

1979 

,1.979 

1979 

1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 
7/1,7299 

7/17320 

341 

7/17319 

7/17359 

» 

Kamın 

Kararname 
» 

Kanun 

12. 

15. . 

22 . 
2 . 
9 . 

5.1979 

5.1979 

5.1979 
6.1979 
6.1979 

7/17395 

,2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

1979 YAna Ait Mevzu 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Art 

değişiklikler Hk. 
Muhasebei Umumiye Kanununun bazı maddelerinde değişiklik 
Kara ve Su Avcılığından elde edilen taran kazançlarının ver 

emsalleri Hk, 
Akaryakıtların alım - satım, dağıtım ve fiyatlanmn saptanması 
15.3.1979 günlü ve 7/17298 sayılı Karar Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında petrol arama ve Pet 
masına ilişkin 20 sayılı Karar Hk. 

Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelere bağlı 
gayri safi gelirinin % 15'e kadar olan kısmım ve dönem sonu kârl 
Hk. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04.03, 15.13.10 ve 40.11 pozis 
garin ve sertieştirilmemiş vulkanize kauçuktan her nevi iç ve dış 
rük Vergisi oranlannııı % 50, % 60 ve % 30'a çıkarılması Hk. 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı çerçevesinde; faiz oranlan, 
ödeme oranlarına değin T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi K 
26.3.1979 günlü ve 19 sayılı raporu üzerine yürürlüğe konulması 

Televizyon resim tüpü yapmakta kullanılan boş cam kavanozu 
25'e indirilmesi, televizyon resim tüpünün % l'e 'indirilen Gümrük 

5680 sayılı Basın Kanununun değişik 16 ncı maddesinin değişti 
rılması ve bu Kanuna geçici dört madde eklenmesi Hk. 

Fosforik asitin % 15 olan Gümrük Vergisi oranının % l'e ind 
Akaryakıt perakende azami litre satış fiyatının saptanması H 
6846 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3 n 

birinci fıkrasına bir (c) bendi eklenmesi Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

Çeşidi 

Kararname 
Kanun 

> 
> 

Kanun 

Kararname 

> 
Yönetmelik 
KHK 

> 
> 

> 

> 

Kararname 
> 

Tebliğ 

Kararname 

dayanakları 

11. 
16. 
16. 
20. 

22-

5 . 

28. 
17. 
28. 
28. 
28. 

28. 

28. 

10. 
11. 
11. 

18. 

Tarihi 

6 .1979 
6 .1979 
6 .1979 
6 .1979 

6 .1979 

7 .1979 

8 .1979 
9 .1979 
9 .1979 
9 .1979 
9 .1979 

9 .1979 

9 • 1979 

10 .1979 
10 .1979 
10 .1979 

10 .1979 

Numarası 

7/17597 
2244 
2245 
2448 

2249 

7/17637 

7/18015 
— 
30 
31 
32 

33 

34 

7/18182 
7/16837 

— 

7/18095 

Ö Z E T İ 

Türk Parası Kıymetini Koruma 'hakkında 18 sayılı Karar ha 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilm 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerin de değişik 
10 . 6 . 1979 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesini 

misli artırmalarla ilgili yeni nispetler getirilmesi hakkında. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun b 

nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde ve bir geçici ma 
Gümrüğe terk edilen eşyalarla Devlet Demiryolları ve Denâz 

ma ve antrepolarda bulunan her türlü taşıma aracınjpk Devlet M 
araçları dışında kalan eşyaların da Çaykur Genel Müdürlüğünc 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karar ha 
Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesinin değiştirilmesi h 
Fiyat düzenleme ve destekleme fonu 'kurulması hakkında. 
237 sayılı Taşıt Kanununun değişlik 12 nci maddesi nin son fık 
4060 sayılı % 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair Kanunu 

maddeleri ile 9 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu k anuna geç 
474 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Ce 

2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 
261 sayılı ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili ola 

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar ha 
Karayoluyla uluslararası eşya ve yolcu taşıma esasları hakkın 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunun 660 

yanılarak çeşitli cins oyun kâğıtlarının satış fiyatları hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.20 pozisyonunda yer 

miş veya harmanlanmış tütünlerden yurt dışında imal ettirilen 
(0) indirilmesi hakkındaki 8 . 7 . 1977 gün ve 7/13512 sayılı K 
7/15992 sayılı Kararname ile bir yıl uzatılan sürenin bir yıl dah 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

Çeşidi 

Kanun 
Karar 

> 
Kararname 
Kanun 

> 
> 

* 

> 

> 

* 

> 
> 
> 
> 

> • 
» 
> 
» 

> 
» 

dayanakları 
Tarihi 

21 .11 .1979 
24 .12 .1979 

2 1 . 1 .1980 
25- 1 .1980 
20 . 3 .1980 

2 1 . 9 .1980 
23 . 9 .1980 
2 5 . 9.1980 

29 . 9 .1980 

23 .10 .1980 

23 .10 .1980 

28 .11 .1980 
28 .11 1980 
28 .11 .1980 
28 .11 .1980 

28 .11 .1980 
28 .11 .1980 
12.12 .1980 
11 .12 .1980 

11 .12 .1980 
11.12 .1980 

Numarası 

2253 
7/18625 

8/167 
8/181 

2299 

2301 
2302 
2303 

2305 

2319 

2320 

2343 
2344 
2345 
2346 

2347 
- 2348 

2350 
2351 

2352 
2353 

Ö Z E T İ 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı lama Usull 
Memur Konutları Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştiren 

1980 Yılına Ait Mevzu 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 25 sayılı Kararın 
İthalat Damga Resmi nispetinin '% 25'ten % l'e indirilmesi h 
'Bedelli Askerlik: hakkında. 
1402 saydı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bazı h 
Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması ve «Atatü 
1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında 
maddesinde yer alan ateşli salahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar v 

854 sayıh Deniz İş Kanununun 1926 sayılı Kanunla değişik 20 
desine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 ncü 
bir fıkra eklenmesi, 193 sayüı Gelir Vergisi Kanununun 1927 sayı 
fıkrasının değiştirilmesi ve 1927 sayılı Kanunun 6 nci maddesini 

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda 'Değişiklik Yapılmasın 
488 sayüı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kan 
1318 sayılı Finansman Kanununun Taşıt Ahm Vergisine İliş 

dair Kanun. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kan 
197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununda Değişikl 
1319 saydı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hak 
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisi Kanu 

kında. 
Emlak Ahm Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkınd 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişiklik y 
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resimlerin ve başka gelirlerin. 
dayanakları 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

27. 
27. 
31. 
31. 

25. 
5. 
17 
17 

27. 
27. 

8. 
8. 
14. 
22. 

22. 
24. 
26. 
26. 
26. 
3. 
19. 
5. 
5. 
5. 
8. 

12 
12 . 
12 . 
12 

1 
2. 
.2 
.2. 

2. 
2. 

3 
3 
3 
3 

3. 
3 
3, 
3 
3 
4 
4, 

. . * • > 

5. 
5. 
5. 

.1980 
1980 
1980 
.1980 

. 1981 

. 1981 

.1981 

. 1981 

, 1981 
1981 

. 1981 

.1981 

. 1981 

. 1981* 

. 1981 

. 1981 

.1981 

. 1981 

.1981 

.1981 

.1981 

.mı 
1981 
.1981 
. 1981 

2361 
2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2382 
2385 

2418 
2419 

2420 
2421 
2427 
2430 

2431 
2432 
2433 
2434 
2438 
2443 
2447 
2454 
2455 
2456 
2457 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkın 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılması h 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması hakkınd 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında, 

1981 Yılına Ait Mevzuat 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
Belediyeler ve özel idarelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununda değişiklik ya 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacak sivil akaryakıt ve dbğal 

lanması ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasları hakkında. 
5682 saydı Pasaport Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ite 1918 sayılı Kaçakçılığın Men v 

lerinin değiştirilmesi ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa geçici madd 
Memur meskenlerinin inşası Kanununda değişiklik yapılması h 
2644 sayılı Tapu Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda değişiklik yapılm 
492 saydı Harçlar Kanunu ve Bu Kanunu değiştiren 27.3.1969 t 

rihli 2345 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında, 
Tahsilatın hızlandırılması hakkında. 
İstanbul Belediyesine ak bir taşınmaz malın Hazineye devri hakk 
2346 sayılı Finansman Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
2?48 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda değişiklik yapıl 
2082 sayılı Kapalı çarşıların Onarımı ve İman Kanununda değ 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması hakkında. 
Gider Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında* 
193 saydı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkınd 
Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
işletme Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
854 saydı Deniz İş ve 1475 sayılı İş Kanununda ba'i maddeleri 

de 2319 ve 2320 saydı Kanunlara geçici maddeler eklenmesi hakkınd 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 
> 

» 

» 

> 
» 
» 

» 
» 
» 

> 
» 
» 
> 

» 
> 

» 
» 

> 
» 

22. 
6. 
25. 

25. 

27. 

10. 
10. 
10. 

10. 
18. 
18. 

30. 
30. 
30. 
20. 

25, 
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 
10.1981 

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 yapılm 
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisi mad 
6136 sayılı Ateşi Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakk 

ve Bu Kanuna iki Ek Madde ile bir Ek Geçici Madde Eklenm 
4759 sayılı İller Bankası Kanununun değişik ikinci maddes 

eklenmesi hakkında. 
1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Ar 

ması hakkında. 
Borçlar Kanununun 110 ncu maddesine bir fıkra eklenme 
Toplu Konut Kanunu. 
5424 sayılı Muhtaç Çiftçil'ere Ödünç Tohumluk verilmesi 

değiştirilmesi hakkında. 
6132 saydı At Yarışları Kanununun 7 nci maddesinin değiştir 
1050 saydı Muhasebe-i Umumiye Kanununun bazı maddel 
1086 saydı Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun bazı m 

deler eklenmesi ve 2004 saydı İcra ve İflas Kanununun bir mad 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Hazineye aüt bir Taşınmaz Malın Satışına İzin verilmesi ha 
1164 saydı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesinin değiştiri 
1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 saydı Kanunla eklenen 

Kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında. 
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti yükümlülüğü hakk 
1050 saydı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 130 ncu ma 

linmesi hakkında. 
2279 saydı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda değişiklik y 
Avda ve Spor'da kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve 

durulması hakkında. 
1447 saydı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanun 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A. Şirketinin Kurulu 

yapdması hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 
» 
> 
» 

» 

> 
» 
> 
» 
» 

K. H. K. 
Kanun 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

K. H. K. 

Kanun 

K. H. K, 

Kanun 

1.6. 
1 * . 

18. 
18. 
24 . 

28 . 

10. 
5 . 
5 . 
5 . 
5 , 

14. 
21 . 
2 1 . 
26 . 
27 . 
27. 
27 . 
27. 
27. 
3 . 

15 . 

24. 

16. 

10.1981 
10.1981 
10.1981 
10.1981 
10.1981 

10.1981 

11.1981 
1.1982 
1.1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1.1982 
2.1982 

2.1982 

2.1982 

. 3.1982 

2533. 
2534 
2535 
2536 
2539 

2546 

2548 
2571 
2572 

. 2573 
2574 

35 
2581 
2582 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 

36 

2595 

37 

2634 

Siyasi Partilerin Feshi hakkında. 
Sayıştay Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında. 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
1319 saydı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması Jhalrlr 
1111 say ıh Askerlik Kanununa 2299 say ıh Kanunla j^eınen 1 nc 

ğiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında. 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna 'bir ek 

1982 Yılma Ait Mevzuat 
Gemi Sağdık Resmî Hk. 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna bazı m 
1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun Değiştirilmesi hakk 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması h 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiktik yapılması hakk 
Ödeme Güçlüğü içinde bulunan Bankerler Hakkında Kanun h 
Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi ve gemi inşa tesislerinin 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişildik yapılması ha 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması ha 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılması h 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişiklik ya 
1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunun 

tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlük tarih 
de Kararname. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1725 sayılı Üniversite P 
li Sandığı Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesi, bazı madde 

Ödeme Güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemleri hakkınd 
nin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kararnameye bazı m 
de Kararname. 

Turizmi Teşvik Kanunu. 
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Vergtferin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Numarası 

Kanun 

» 

> 
» 
> 

K. H. K, 

K. H . K . 

Kanun 

16. 

16 , 

19. 
29 . 
29 . 
2 1 . 

6 . 

1 3 . 

3.1982 

3.1982 

3.1982 
5.1982 
6.1982 
7.1982 

8.1982 

8.1982 

2637 

2636 

2639 
2674 
2686 

42 

43 

2698 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhu 
birliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair K 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında 
ilişkin 4 Haziran 1981 tarihinde Kahire'de imzalanan Anlaşm 
Kanun. 

21.6.1927 gün ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçic 
Kara Suları Kanunu. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması hak 
Ödeme Güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakk 

nin Ek 12 nci maddesine I fıkra ve bu kararnameye bazı ma 
Kararname. 

Ödeme Güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakk 
ye bazı maddeler eklenmesine ilişkin Kanun hükmünde Kara 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu. 
Eski Alacaklar. 
a) Tevziattan istirdat. 
Ta vizen verilecek mebaMğden istirdat, muhtelif senelerde m 

hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan oıebaliğ den istird 
İrade ve 'kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş o 

tiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mükerrer atın varidata m 
b) Kaldırılmış vergüer artıkları, 
Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş 

senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevk 
resim, 'harç ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları b 

Cezalar : 
a) Para Cezaları, 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kara 

cezası alınmasını tazammum eden hükümleri. 
b) Zam Cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kara 

eden hükümleri hususi 'kanun, nizamname ve talimatnameler 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/23 — 

Ö Z E T t 

den mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle ah nacak taz 
Faizler : 
— Hazine portföyü gelini ile bankalar nezdinde açılan hesab 

izler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden 

Diğerleri 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde belirtilmeyen umumi ve 
me, yönetmelilk, tüzük, talimatname, genel tebliği, tamim, sirküler 
line ilişkin hükümleri. 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde yer almayan veya alama 
gerek geçmiş dönemlere, gerekse 1983 bütçe yılına ilişkin olaral 
kümleri. 
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Sicil No. - Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sabri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
KJZI : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : P. Nairne Azer 

VH.000.025 Hilmi Çayırlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : E. Fahriye Özaika 

VH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : inci 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 000.045 Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.000.054 Tevfik Rüştü Araş 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Eşi : H. Bahire Araş 

VH.000.058 Şevki GöMevent 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

Gösterge Day 
Lira No 

400 52 

550 52 

400 58 

400 58 

550 52 
400 52 
400 52 

400 52 

550 52 
400 52 

550 52 

400 52 



- Ç / 3 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.OOO.083 Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 

VH.000.089 Osman Uşaklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Saliha Çıngılhoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

VH.000.107 Demir Asaf Yolal 
Bozlar 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 Arslanh 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. îclal Arslanlı 
Kızı : tkbal Arslanh 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.130 Mehmet Şükrü Koç 
TBMM 'Birinci Dönem Karahisarısahıip Milletvekili 
Eşi : Servet Koç 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 

Gösterge Day 
l ira Nö 

550 52 

400 52 

400 52 

400 10 

400 52 

400 52 

400 518 
400 52 
400 52 

400 52 

550 52 

400 52 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.169 Mustafa Darman 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : F. Nigar Darman 

VH 000.176 Fevzi Pirinççioğlu 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Remziye Alpay 

VH.000.180 Rıfat Çalıka 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : V. Sevim Karakimseli 

VH.000.191 Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sebahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 

VH.000.194 Mesut Benli 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 

VH.000.200 Süleyman Sudi 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Eşi : Lütfiye Acarbay 

VH.000.203 Yasin Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 

VH.000.204 Tevfik Gençtürk 
TBMM Birinci Dönem Mersin 'Milletvekili 
Kızı : Hidayet tnceoğlu 

VH.000.207 Ahmet Şevket Peker 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ayşe Erdoğlu 

VH.000.208 Mehmet Emin Özserdar 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Naciye Özserdar 

Gösterge Day 
lira No 

400 526 

400 526 

400 526 

550 526 
400 526 

550 58 
400 58 

550 58 

700 526 

400 526 

400 526 

400 526 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH 000.219 

VH.000.233 

VH.000.240 

VH.000.253 

VH.000.254 

VH.000.256 

VH.000 259 

VH.000.263 

VH.000.265 

Sabit Gözügeçgil 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Eşi : Semiha Gözügeçgil 
Sadık Ünver 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Kızı : Sadet Sultanoğlu 
Hafiz Mehmet Engin 
TBMM Birinci Dönem Trabzon Milletvekili 
Kızı : Meliha Engin 
Ragıp Soysal 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Safiye Soysal 
Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 
Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kızı: Azize Bozgen (Yılmaz) 
Şakir Kınacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 
Cevdet Seçkin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Nuriye Seçkin 
Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

Gösterge Da 
Lira No 

550 58 

400 52 

400 52 

400 52 

550 52 

400 52 

550 58 

400 58 

400 58 

400 52 

550 52 

550 52 
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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.OİOI0.321! 

VH 000.325 

VH.000.340 

VH.000.346 

Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Bedriye Turanlı 
Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 
Yahya Kaptan 
Kuvayi Milliye Komutam 
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.B.M.M, Birinci Dönem Cebelibereket MilletvekiT 
Kızı : Handan înan 
Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karası Milletvekili 
Kızı : H. Lamia Iştın 
Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Sabriye Şendur 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : İsmet Bedük 
Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya 

Gösterge Daya 
Lira No. 

400 5269 

400 5269 

400 275 
400 275 

400 526 

400 526 

400 526 

400 526 

400 526 
400 526 
400 526 

550 526 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.350 Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönem İzmit MiMietvâküı 
Eşi : Makbule Tezemir 

VH.000.359 Hacı Süleyman Akgün 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : Fatma Bilgen 

VH.000.361 Selahattin Köseoglu 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Eşi : F . Nebile Köseoglu 

VH.000.363 İbrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 

VH.000.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 

VH.000.370 Bekir Sami 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : Nimet Kunduk 

VH.000.382 Fahrettin Altay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Fatma Hayrünisa însel 

VH.000.384 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : M- Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 

Gösterge Da 
l i r a No 

550 58 

400 52 

550 5 

550 5 

400 5 

400 5 

400 5 

400 5 

550 5 

400 5 
400 5 
400 5 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

Ç/8 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kıza : Rukiye Sürenkök 

VH.000.391 t Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Kıza : 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 Canfk 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 

VH000.415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : M. Muazzez Karagülle 

VH.000.417 Harun Atay 
Gaybubeti Tahakkuk Eden 
Eşi : Nafia Atay 
Kızı : Fatma Atay 

Gösterge Daya 
l i ra No. 

400 5814 

400 5269 
400 5269 
400 5269 

400 5269 

550 5269 

400 5269 
400 5269 

550 6855 

550 5269 
400 5269 
400 526 

550 685 
400 685 
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Sicil No. 

VH.000.422 

VH.000.423 

VH.000.425 

VH.000.426 

VH.000.427 

VH.000 431 

VH.000.437 

VH.000.438 

VH.000.439 

OlK o! 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Mustafa Ragıp Soylu 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kız ı : Bedia Şahenk 
Hüseyin Aydın 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanife Aydın 
Kızı : Müveddet Aydın 
Cafer Tayyar Eğilmez 
TBMM Birinci Dönem Edirne Milletvekili 
Eşi : Emine Melek Eğilmez 
Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : F. Bedia Vardar 
Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Eşi : Saffet Bolak 
Kızı : H. Edibe Alpan 

Müfit Kurutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Saliha Teslime Kurutluoğlu 
Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 
Mustafa Fevzi 
TBMM. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Vecibe Oltulular 
Mehmet Tevfik Kütükbaşı 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
aiöHıûl Makbule ^ t i suva r üt'f. 

Gösterge Day 
Lira N o 

400 52 
400 52 

550 68 
400 68 

550 52 

400 52 

550 52 
400 52 

550 52 

400 52 
400 52 

•j;:;:-/-V.!:r.<': ^r-Z U^-< 

400 52 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.440 Mehmet Ragıp Topala 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : A. Saime Gün 
Kızı : E. Bahire Topala 

VH.00a45O Ahmet Hamdi Yalman 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : E. Ülker Savucu 

VH.000451 Mehmet Necati Memişoğlu 
TBMM Birinci Dönem Lazistan MilletvekiM 
Kızı : Mesture Memişoğlu 

VH.000.457 Mehmet Alim Çınar 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

VH.000.465 Raif Dinç 
Sivas Kongresine Geçirilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 

VH.Q0O.467 Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

VH.000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 

VH.000.470 M. Ali Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Z- Melahat Barlas 

Gösterge 
Lira 

Daya 
No. 

400 526 
400 526 
400 526 

400 526 

400 526 

400 526 
400 526 

550 526 
400 526 

400 526 

400 526 

550 526 

http://VH.Q0O.467
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.471 Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

VH.000.477 Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Oztekin 

VH.000.478 Talat Paşa 
Sadrazam 
Eşi : Hayriye Bafralı 

VH.000.480 Halil İbrahim 
Şehit Çarcı Yüzbaşı 
Kızı : Iclal Bengü 
Kızı : Necibe tlvan 
Oğlu : Celalettin Ertan 

VH.000.482 Adil 
Usat ile vukubulan müsademede sebilden vefat eden Kızılca İS 

hiyesi Müdürü 
Kızı : tffet Meral 

VH.000.483 Şevket Kurt 
27 Mayıs'ta ayağım kaybeden 

VH.000.487 Tabir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : F. Türkan Kaya 
Kızı : H. Gülten Şaklar 

VH.000.496 Arif Baysal 
TBMM Birinci Dönem Konya Milletvekili 
Kızı : Şerife Baysal 

Gösterge Day 
lira. No 

550 52 
400 52 

400 52 
400 52 
400 52 

550 52 

400 4 
400 4 
400 4 

400 4 

700 

400 52 
400 52 
400 52 

400 52 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.497 Turan Emeksiz 
Şehit 
Annesi : Zeynep Emeksiz 

VH.000.503 İbrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : Zarife Sanbeyler 

VH.000.510 Mehmet Şerif 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 

VH.000513 Enver Tekant 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Fahire Tekant 

VH.000.514 Mahmut Esat Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : Ay Bozkurt 

VH.000.516 Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Cevahir Yoğun 
Kızı : Fethiye Yoğun 

VH.000.518 Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 

VH.000.521 Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 

VH.000.522 Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 

VH.000.524 Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nümayişte ba
cağım kaybeden 

Gösterge Day 
Lira No. 

400 9 

400 526 

400 526 

550 526 

400 526 

550 526 
400 526 

400 51 

700 33 

550 526 
400 526 

700 37 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

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 Rüştü Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Kızı : Şefika Sahan 

YH.O00.53O Halit Akmansu 
MiHi Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kızı : Nermin Aksu 

VH.000.533 Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 

VH000.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

VH.000.540 Hasan Taraşlı (Tokcan) 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Kızı : Hatice Taraşlı 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Gamide Barlas 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Fatma Tüzehra Basara 
Kızı : Emine Lütfiye Basara 

Gösterge Day 
Ura No. 

400 526 
400 526 

400 526 

400 526 

400 4 

400 58 
400 581 

550 526 

400 526 

550 526 

400 526 
400 526 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

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 

VİH.000.548 Lütfi Tiğrel 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Saniye Pirinççioğlu 

VH.000.549 Hulusi Kütluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Kütluoğlu 

VH.000.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
TBMM Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 

VH.000.554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Refika Basara 
Kızı : Saadet Kontek 

VH.000.557 Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem îçel Milletvekili 
Kızı : Suzan Arslan 

VH.000.560 Mustafa Vehbi 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Duriye Alkoç 

VH.000-563 Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Eşi : Emine Işık 
Kızı : Fatma Davran 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 

Gösterge Day 
l i r a No 

400 581 

400 581 

550 52 

400 52 

400 526 

400 52 

400 52 

400 52 

400 52 

400 52 

550 52 

400 52 
400 52 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.567 Rafet 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 
TBM'M Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Eşi : Nazmiye Toğuz 

VH.O0O.579 Mehmet Neoip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrime Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 

VH.000.584 Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem İçel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 

VH000.585 Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 

VH.000.587 Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Eşi : Behiye Öztekin 

VH.000.589 Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Apaydın 

Gösterge Day 
Lira No. 

550 526 

400 526 
400 526 

550 526 

400 526 
400 526 

550 526 

400 526 

550 526 

400 526 
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Sicil No. 

VH.000.590 

VH.000.593 

VH.000.598 

VH 000.600 

VH.000.603 

VH.000.608 

VH.000.613 

VH.000.618 

(XX) II 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Mehmet Emin Lekili 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Hrdevs Lekili 
Kızı : B. Tüzzehra Özyiğit 
Kızı : S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tülmülk Lekili 

Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Emine Enginer 

Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı: Ayten Ungan 
Kızı : Zühtiye Ungan 

Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha Özdemir 

Kemal Kahpçıoğlu 
istiklal Savaşma katılarak emsallerinden üstün başarı göstererek 
Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 
Kızı : Müşerref Güren 

Gösterge 
l ira 

550 
400 
400 
400 

Day 
No 

58 
52 
52 
52 

400 52 

Reşat Aybar 

m Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
L^ A Çd£?. 00^ 
Üıfe Aybar 

ıliisvjaiIJM 

Kızı 
Afife Ayi 
Samime Kalkan 

400 52 

400 58 
400 58 

400 52 

700 6 

400 n â 

»nsbA msnö 

408Msqh 
400 52 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

- Ç / 1 7 

VH.000 621 AH Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
(Kızı : F. Neımin Okyar 

VH.000.626 Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 

VH.000.627 Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 

VH.000.629 Ali Saöri Okyar 
TJB.M.M. Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Tolunay Güney 

VH.000.631 H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

VH0CCİ634 Ahmet Hilmi Kalaç 
T J B . M . M . Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kız ı : P. Nebile Canka 

VH.OOO.635 İhsan Hamit Tiğrel 
Sivas Kongresine seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 

VH.000.637 Abdurrahman Özgen 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi Kumandanı 

VH.Q00.643 Yakup Örgü 
Van ili Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 

VH.000.647 Yusuf Çelik 
Hopa İlçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Makbule Çelik 

Gösterge Da 
l i r a N o 

400 52 

400 58 

400 5 

400 5 

400 5 

550 5 

400 5 

700 52 

700 

700 

550 5 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.650 Rezzak Altım 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Köyü 
Eşi : Esma Altun 

VH000.657 Rıza Hacıoğulları 
SEleşkirt İlçesi Mollasüleyman Köyü 
Eşi : Gülzade Hacıoğulları 

VH.000.662 Isa Güneş 
Eleşkirt İlçesi Mollasüleyman Köyü 

VH.000.667 Şükrü Çeİkay 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : Sadiye Sansoy 

VH.000.668 İsmail Suphi Soysallıoğlu 
TBMM Birinoi Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 
Kızı : H. İnci Tokgöz 

VH.00O.67O Süleyman Sırrı tçöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

VH.000.671 Mazhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Eşi : Mürşide German 
Kızı: S. Türkân Pirinççiöğlu 

VH.000.673 Kazım Özalp 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Eşi : Müveddet Özalp 

VH.000 674 Hacı Altıner 
Kore Savaşında üstün kahramanlık gösteren Mehmet oğlu 

VH.000.676 İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Nermin Turhan 
Kızı : Ayhan Turhan 

Gösterge Dayan 
Lira No. 

550 870 

550 870 

700 2378 

400 5814 

400 5269 

400 5269 

400 5814 

550 5269 
400 5269 
550 5269 
700 1062 

400 5269 
400 5269 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

Ç/19 

VH.000.678 Hüseyin Hacım 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken 
Kızı : Perihan Fetvacı 

VH.000.679 A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kizı : Turan Yalvaç 

VH.000.680 Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Kızı : Vasfiye özerarslan 

VH.000.681 Ahmet Mazhar Akifoğlu 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Eşi : Nazife Cahide Akifoğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 

VH.000 683 ismail Naim 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Esma Naime Sanıvar 
Kızı : Fahriye Mutlu 

VH.O0t5.981 Fevzi Çakmak 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız Kardeşi : Nebabat Çakmak 

VHJ0O6.576 Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı 
Eşi : Satı Akman 

VH.511.801 Ali Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi: Asiye Acara 

VH.512.735 Yusuf Bahri Tathoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kıza : Fatma Tathoğlu (Süray) 

Gösterge Daıyıain 
Liıra No^ 

400 5269 
400 5269 

400 5269 

400 5269 

550 5269 
400 5269 

550 5269 
400 5269 

400 5891 

550 6576 

550 5269 

400 5269 

http://VH.O0t5.981
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Sicil No. 

VH.512.741 

VH.512.745 

VH.532.290 

VH.548.621 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Da 

Lika N 

VH.578.854 

VH.580.129 

VH.587.623 

VH.590.501 

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 Emri 

Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Ankoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

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 
K ız ı : Nuriye idil 
Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 

Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 

400 1 
400 1 

550 

400 
400 

400 

400 
400 

5 

5 
5 

400 5 

400 5 

400 5 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.591.100 Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 

VH.593 424 Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Cemile Ulusoy 

VH.594.269 Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 

VH.595.977 Kemal Bahadır Demir 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demir 

VH.595.978 Mehmet Şamlı Baydar 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 

VH.596.649 Naci Tahir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi : T. Rüveyde Tuna 

VH.596.962 Asım Güleşen 
Kore Savaşına katılan Ali oğlu 

VH.601.099 Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 
9Bşi: Saniye Yener 

Gcfcttengje Dbtylaln 
Lira No, 

400 5269 
400 5269 
400 5269 

400 5269 

400 5269 

550 1936 

550 1936 
400 1936 
400 1936 

55Q 1978 

700 1979 

400 2097 
400 2097 
550 2097 
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Gösterge Da 
Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri Lira N 

VH.601.307 Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Cirit 550 2 
Kızı : M. Ece Cirit 400 2 

VH.601.457 ismail Şevket Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehit 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez 550 2 

VH.601.458 Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevK iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunalıgil 550 2 
Kızı : H Periel Tunalıgil 400 2 

VH.603.795 Ziya Tuğlu 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane MiUeftvefcöi 
Kızı : Yadigâr Savaşeri 400 5 

VH.605,350 Mdımet Tevfik Durlanık 
T.B.MJM. BirinciDönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Şükriye Özkanlı 
Kızı: Hatice Çivitçioğlu 
Kızı: K. Emine Sipahi 

VH.605.572 Mustafa Rasim Öztekin 
TBMM. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı: Bedia Öktem Tekin 440 5 

VH.606.3'35 Hafize Öztürk 700 2 

400 
400 
440 

5 
5 
5 
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Sicil No. Ayhık saMpderköö isimleri 

VH.6Ö6.516 Ömer Mümtaz Imamoğlu 
Sivas Kongresi Üyesi 
Kızı: İnayet îmamoğlu 
Kızı: Firdes Ürkün 

VH.900.480 Sait Üçok 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Atiye Sönmezer 

Gösterge Da 
Lira N 

400 5 
400 5 

400 5 





G - Cetveli 
(Gelecek Ydlara Geçici Yüklenmelere Girişmeye tzin Yerilen Hizmetler) 



Kanun 
No 

G — CETVEIİ 

1050,) IMuhaisebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösteri-
5209 C len hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren kanun. 
1375 Anadolu ve (Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li

manı ve Züflih'te Şark Demiryolları Bankası arasında münakit 4 
kıta (ihtilafname ve merbuta tının taslfciklerine ait Kanun. 

2182) Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 1219 sayıi: 
2876 C Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
2510 îskân Kanununun 40 inci maddesinde gösterilen hizmetler. 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz : 

imanlara ait Kanun. 

2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullanı
lacak yabancı devlet tabaasından mütehassıs ve ustalara yapılacak 
mukaveleler hakkmda Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle aktedilen 
10 . 12 . 1928 tarihli Mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline 
dair 2 kıta mukavelenamenin 'tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet 'öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi 'hakkın
da Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkmda Kanun. 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 uncu mad

desinde belirtilen işler. 
5602 Tapulama Kanunu. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo istasyonunun 
65l8i8( Tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilme5-! 

hakkmda Kanun, 
<31#1' İltisak ve kuşak hatları inşaatına dair Kanun. 

Doğu vilayetlerimiz 
gelecek yillara sari 
Devlet Su İşleri Ge 
nunun 37 nci maddes 
Limanlar inşaatı ha 

Karadeniz Teknik Ü 
ması hakkında Kan 
Ege Üniversitesi ad 
geçici 4 üncü madde 
Aydın, Balıkesir, Bi 
nizli vilayetlerinde 
ler e yapılacak yardım 

Muğla, DenizM, Bol 
gelen yer sarsıntısın 
Kanun. 

Türkiye Atom Ene 
Millî Eğitim Bakan 
okula ilaveten yeni 
Subay, askerî memu 
lara geçici yüklenme 

İlköğretim Ve Eğitim 

Yükseköğretim Kre 
Gelecek yıllara geçic 
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Kanun 

1601 Türle Silahlı (Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına g 
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkı 
Kanun. 

6165) istanbul Opera binası 'inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida 
7027 ( hakkınlda (Kanun. 
7306^ 
350 $ 

1904 Türk Silaihlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Milî Savunma Bakanlığına gele 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi Verilmesi hakkındaki 1 
sayılı Kanunum 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 yıMara 'geçici yüklenmelere giri 
yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

2433 2082 sayılı İstanbul, tKayseri, IBursa Kapalıçarşılarının Onarımı 
İmarı Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilm 
ne Dair Kanun. 



.1 



o 

o 1 
g 
8 1 

g 

§ 
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H — C E T V E L İ 
I — Yurt İçinde Yerilecek Gündelikler 

(Madde : 33) 

A — Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri 
— Yasama Organı Başkam 
— Başbakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı 
— Genelkurmay Başkanı 
— Bakanlar 
Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilenler 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutam 
— Orgeneral ve Oramiraller 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemeleri, Sayıştay ve Diyanet İşleri 

Başkanları 
— Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

B — Memur ve Hizmetliler : 
— Aylık kadro derecesi 1 olanlar 
— Aylık kadro derecesi 2 - 3 olanlar 
— Aylık kadro derecesi 4 olanlar 
—• Aylık derecesi 5 - 6 olanlar 
—• Ayhk derecesi 7-15 olanlar 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine de 6245 Say 
cırah Kanununun değişik 33 üncü maddesi (b) fıkrasında sayılanlar gibi h 
ödenir. 

G 
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II — Arazi Üzerinde Çahşaıüara Verilecek Tazminatlar 
(Madde : 50) 

(I SAYILI CETVEL) 
(50 inci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan personel) 

Günl 
Kadro Derecesi M 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 olanlar 

(H SAYILI CETVEL) 
(50 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdü 
ğü personeli) 

Günl 
Görev Unvanları M 

a) Kadastro ve Tapulama Müdürleri; Grup Kontrol veya Yenileme Başmü
hendisleri; Grup Amirleri 

b) Tapulama Müdür Yardımcıları; Grup, Tapulama, Arazi Kontrol Mühen
disleri; Tapu, Kadastro, Yenileme Fen Amirleri; Tapu Azası; Kontrol Me
murları; Ekip Şefleri ' 

c) Tapu, Kadastro Fen Memurları; Teknisyenler; Posta Tapu Memurları 
d) Teknisyen Yardımcıları; Fen Memur Muavinleri; Kâtipler; Şoförler; Dak

tilo ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli 

Bu cetvelden yararlananlardan köylerde birlik merkezinde geceleyenlere 
karıda gösterilen günlük tazminat miktarının 3/4'ü ek olarak ödenir. 





İ - Cetveli 
(17 Saydı KHK'nin Çeşitli Yasalardaki Limitlerin Sınırlarım Gösterir Cetvel) 





Kamun No. .Kanunum Adı Madde 

c) 4353 4353 saydı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet Davalarınım Takibi Usullerine Dair Kanun. 27 

28 
29 
30 
31 
34 

d) 3904 Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa Ek Ka-
nwn 8 

e) 5433 (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 10 
f) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kurukış ve Görevleri 

Hakkında Kanun. 32 

g) 6200 Devlet Su tşlem Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve Vazife
leri Hakkındaki Kanun* 35 

h) 6686 Devlet Hava Meydanları tşletmesi Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kamun. 6 

m 
i) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğünün Vazife ve Teşkilatı . 

Hakkındaki Kanun. 

Fıkra 

1 
5 ((Taşınmazlara yönelik ayn davala 

hariç) 

(Taşınmazlara yönelik ayn davala 
hariç) 

1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
/l 001 KiraMc limit 

10 000 liralık limit 
10 001 liralak limit 

1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

10 000 lirahk limit 
1 000 liralık sınırlar 

10 000 liralık sınırlar 



I 



M - Cetveli 
A) Temci Eğitim Knnımlan 
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M — C E T V E L İ 

S. No. Okulun Adı 

1 Adana Mustafaibeyli Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
2 Adıyaman Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
3 Adıyaman Çelikhan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
4 Adıyaman Kahta Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
5 Ağrı Diyadin Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
6 Ağrı Doğubeyazıt Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
7 Ağrı Eleşkirt Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
8 Ağrı Patnos Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
9 Ağrı Tutak Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 

10 Ankara Şereflikoçhisar Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
11 Artvin Borçka Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
12 Balıkesir Bigadiç Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
13 Bingöl Genç Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
14 Bingöl Kığı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
15 Bingöl Solhan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
16 Bitlis Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
17 Bitlis Ahlat Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
18 Bitlis Hizan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
19 Bitlis Mutki Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
20 Bitlis Tatvan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
21 Çanakkale Kirazlı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
22 Çankırı Eskipazar Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
23 Diyarbakır Çermik Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
24 Diyarbakır Kulp Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
25 Diyarbakır Lice Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
26 Diyarbakır Silvan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
27 Elazığ Baskil Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
28 Elazığ Karakocan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
29 Elazığ Palu Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
30 Erzincan Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 

Ka 

47 0 
48 0 
49 0 
49 0 
49 0 
49 0 
49 0 
49 
49 0 
47 
48 
47 0 
49 0 
49 
49 0 
48 
49 
49 
49 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
48 
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S. No. Okulun Adı 

31 Erzincan Kemah Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
32 Erzincan Refahiye Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
33 Erzincan Tercan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
34 Erzurum Hınıs Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
35 Erzurum Horasan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
36 Erzurum İspir Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
37 Erzurum Karayazı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
38 Erzurum Tekman Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
39 Erzurum Yavuzselim Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
40 Gaziantep Kilis Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
41 Gaziantep Nizip Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
42 Gaziantep Oğuzeli Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
43 Gaziantep Yavuzeli Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
44 Gümüşhane Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
45 Gümüşhane Bayburt Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
46 Gümüşhane Kelkit Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
47 Hakkâri Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
48 Hakkâri Beytüşşebap Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
49 Hakkâri Çukurova Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
50 Hakkâri Yüksekova Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
51 Hatay Kırıkhan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
52 Hatay Reyhanlı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
53 Hatay Yayladağ Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
54 İçel Arpaçsakarlar Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
55 îzmir Karaburun Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
56 Kars Ardahan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
57 Kars Arpaçay Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
58 Kars Kağızman Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
59 Kastamonu Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
60 Kocaeli Akmeşe Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 

I. Kadem 

49 000 
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49 000 
49 0O0 
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49 000 
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47 000 
47 000 
47 000 
47 000 
48 000 
49 000 
49 000 
48 000 
49 000 
49 000 
49 000 
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47 000 
48 000 
49 000 
49 000 
49 000 
48 000 
47 000 
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S. No. Okulun Adı 

61 Konya Yenizengen Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
62 Malatya Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
63 Malatya Akçadağ Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
64 Malatya Pütürge Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
65 Manisa Selendü Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
66 Kahramanmaraş Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
67 Kahramanmaraş Afşin Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
68 Kahramanmaraş Pazarcık Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
69 Mardin Çiftlik Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
70 Mardin Gercüş Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
71! Mardin İdil Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
72 Mardin Mazıdağı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
73 Mardin Nusaybin Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
74 Muş Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
75 Muş Korkut Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
76 Muş Nurettinli Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
77 Muş Varto Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
78 Samsun Vezirköprü Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
79 Siirt Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
80 Siirt Eruh Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
81 Siirt Kozluk Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
82 Siirt Şirvan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
83 Sivas Divriği Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
84 Sivas Hafik Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
85 Sivas imranlı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
86 Sivas Suşehri Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
87 Tokat Artova Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
88 Tunceli Hozat Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
89 Tunceli Nazimiye Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
90 Tunceli Ovacık Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 

I. K 
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48 
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s. No. Okulun Adı 

91 Tunceli Pülümür Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
92 Urfa Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
93 Urfa Akçakale Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
94 Urfa Birecik Temel Eğitim Yatüı Bölge Okulu 
95 Urfa Bozova Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
96 Urfa Hilvan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
97 Urfa Suruç Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
98 Urfa Viranşehir Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
99 Van îskele Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 

100 Van Başkale Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
101 Van Erciş Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
102 Van Gevaş Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
103 Adana Sağırlar Okulu 
104 Ankara Sağırlar Okulu 
105 Bursa Mustafakemalpaşa Sağırlar Okulu 
106 Çanakkale - Gelibolu Sağırlar Okulu 
107 Diyarbakır Sağular Okulu 
108 Erzurum Sağırlar Okulu 
109 Eskişehir Sağırlar Okulu 
110 Gümüşhane -. Şiran Sağırlar Okulu 
111 İstanbul Göztepe Sağırlar Okulu 
112 İstanbul Yıldız Sağırlar- Okulu 
113 İzmir Sağırlar Okulu 
114 Kayseri - Develi Sağırlar Okulu 
115 Kastamonu Sağırlar Okulu 
116 Konya Sağırlar Okulu 
117 Malatya Sağırlar Okulu 
118 Niğde Sağırlar Okulu 
119 Rize Sağırlar Okulu 
120 Samsun Sağırlar Okulu 

I. Kadem 
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121 Sivas Sağırlar Okulu 
122 Van Sağırlar Okulu 
123 Denizli Sağırlar Okulu 
124 Ankara Körler Okulu 
125 Gaziantep Körler İlk ve Ortaokulu 
126 İstanbul Körler İlk ve Ortaokulu 
127 İzmir -. Bornova Körler İlk ve Ortaokulu 
128 Kahramanmaraş Körler İlk Okulu 
129 Tokat Körler İlk Okulu 
130 Ankara Ortapedik Özürlüler Okulu 
131 İstanbul Anadolu Hisar Özel Eğitim Okulu 

B) Genel, Meslekî ve Teknik OrtaeğMim Kurundan 

132 Adana Erkek Lisesi 
133 Adana Kız Lisesi 
134 Adana A. Paksoy Kız Lisesi 
135 Adana Hürriyet Ortaokulu 
136 Adana Ceyhan Pamukeli Ortaokulu 
137 Adıyaman Lisesi 
138 Afyon Lisesi 
139 Ağrı Naci Gökçe Lisesi 
140 Amasya Atatürk Lisesi 
141 Ankara Atatürk Lisesi 
142 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 
143 Ankara Fen Lisesi 
144 Ankara Halide Edip Lisesi 
145 Ankara Çubuk Lisesi 

I. K 

49 
49 
47 
49 
47 
48 
48 
48 
48 
49 
48 
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S, No. Okulun Adı 

146 Antalya Akseki Şahinler Lisesi 
147 Antalya Akseki Cevizli Ortaokulu 
148 Antalya Gebiz Ortaokulu 
149 Aydın Lisesi 
150 Aydın Cumhuriyet Kız Lisesi 
151 Aydın Söke Lisesi 
152 Aydın Nazilli Sütner Ortaokulu 
153 Balıkesir Lisesi 
154 Balıkesir Bandırma Ş. Süleymanbey Ortaokulu 
155 Balıkesir Cumhuriyet Lisesi 
156 Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi 
157 Bingöl Lisesi 
158 Bitlis Lisesi 
159 Bolu Lisesi 
160 Burdur Lisesi 
161 Bursa Anadolu Lisesi 
162 Bursa Erkek Lisesi 
163 Bursa Kız Lisesi 
164 Çanakkale Lisesi 
165 Çorum Lisesi 
166 Çorum İskilip Lisesi 
167 Çorum Sungurlu Lisesi 
168 Denizli Lisesi 
169 Denizli Cumhuriyet Lisesi 
170 Denizli Yeşilköy Ortaokulu 
171 Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi 
172 Diyarbakır Anadolu Lisesi 
173 Edirne Lisesi 
174 Edirne Karaağaç Lisesi 
175 Edirne Lalapaşa Lisesi 
176 Elazığ Lisesi 
177 Elazığ Anadolu Lisesi 
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S. No. Okulun Adı 

210 İstanbul Haydarpaşa Lisesi 
211 İstanbul Şile Lisesi 
212 İzmir Kız Lisesi 
213 İzmir Atatürk lisesi 
214 İzmir Buca Lisesi 
215 İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi 
216 İzmir İnönü Lisesi 
217 İzmir Anadolu Lisesi 
218 İzmir Tire Ş. A. 1. Karaoğlanoğlu Lisesi 
219 Kars Alpaslan Lisesi 
220 Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 
221; Kastamonu İnebolu Lisesi 
222 Kastamonu Bozkurt Lisesi 
223 Kastamonu Cide Lisesi 
224 Kastamonu Taşköprü Lisesi 
225 Kayseri Lisesi 
226 Kırşehir Çiçekdağı Lisesi 
227 Kırklareli Atatürk Lisesi 
228 Konya Gazi Lisesi 
229 Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi 
230 Konya Karaman Lisesi 
231 Konya Anadolu Lisesi 
232 Konya Hadim Taşkent Lisesi 
233 Kütahya Kılıçaslan Lisesi 
234 Kütahya Simav Lisesi 
235 Malatya Turan Emeksiz Lisesi 
236 Manisa Lisesi 
237 Manisa Salihli Lisesi 
238 Kahramanmaraş Lisesi 
239 Mardin Lisesi 
240 Muğla Turgut Reis Lisesi 
241 Muş Lisesi 



S, No. Okulun Adı 

— M/10 — 

242 Muş Malazgirt Alpaslan Lisesi 
243 Nevşehir Ürgüp Lisesi 
244 Niğde Lisesi 
245 Niğde Bor Ş. Nuri Paınir Lisesi 
246 Ordu Lisesi 
247 Rize Lisesi 
248 Sakarya Adapazarı Atatürk Lisesi 
249 Samsun 50 inci Yıl Lisesi 
250 Samsun Anadolu Lisesi 
251 Sinop Gerze Lisesi 
252 Siirt Lisesi 
253 Sivas Lisesi 
254 Sivas Gazi Lisesi 
255 Tekirdağ Namık Kemal Lisesi 
256 Trabzon Lisesi 
257 Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi 
258 Tunceli Kalan Lisesi 
259 Urfa Lisesi 
260 Uşak Lisesi 
261 Uşak Eşme Lisesi 
262 Van Atatürk Lisesi 
263 Yozgat Lisesi 
264 Adana Yapı Meslek Lisesi 
265 Ankara M. Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi 
266 Aydın Endüstri Meslek Lisesi 
267, Edirne Endüstri Meslek Lisesi 
268 Erzurum Endüstri Meslek Lisesi 
269 Eskişehir Endüstri Meslek Lisesi 
270 tstaribul - Kartal Endüstri Meslek Lisesi 
271 istanbul - Şişli Endüstri Meslek Lisesi 
272 İstanbul - Ortaköy Denizcilik Meslek Lisesi 
273 İstanbul -. Yapı Meslek Lisesi 
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S. No. Okulun Adı 

274 İzmir = Tire Endüstri Meslek Lisesi 
275 Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi 
276 Kayseri Endüstri Meslek Lisesi 
277 Kayseri Mimar Sinan Yapı Meslek Lisesi 
278 Rize Endüstri Meslek Lisesi 
279 Sürt Batman Endüstri Meslek Lisesi 
280 Sivas Endüstri Meslek Lisesi 
281 Van Endüstri Meslek Lisesi 
282 Elazığ Kız Meslek Lisesi 
283 Ankara Yenimahalle Kız Meslek Lisesi 
284 Antalya Akseki Kız Meslek Lisesi 
285 Ağrı Kız Meslek Lisesi 
286 İsparta Kız Meslek Lisesi 
287 Manisa Kız Meslek Lisesi 
288 Nevşehir Hacıbektaş Kız Meslek Lisesi 
289 Edirne Kız Meslek Lisesi 
290 Denizli Buldan Kız Meslek Lisesi 
291 Tekirdağ Çorlu Kız Meslek Lisesi 
292 Bolu Kız Meslek Lisesi 
293 İzmir Bergama Kız Meslek Lisesi 
294 Ankara Polatlı Kız Meslek Lisesi 
295 Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
296 Aydın - Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
297 Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
298 Bursa Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
299 İçel - Mersin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
300 İstanbul Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
301 Muğla Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
302 Tekirdağ Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
303 Antalya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
304 Adana İmam - Hatip Lisesi 
305 Kozan İmam - Hatip Lisesi 



S. No. Okulun Adı 
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306 Bolvadin İmam - Hatip Lisesi 
307 Amasya İmam - Hatip Lisesi 
308 Ankara fenam -- Hatip Lisesi 
309 KırıkkaJe İmam - Hatip Lisesi 
310 Antalya İmam - Hatip Lisesi 
311 Balıkesir İmam - Hatip Lisesi 
312 Bitlis İmam - Hatip Lisesi 
313 Gerede İmam - Hatip Lisesi 
314 Burdur İmam - Hatip Lisesi 
315 Bursa İmam--Hatip Lisesi 
316 Biga İmam - Hatip Lisesi 
317 Çorum İmam - Hatip Lisesi 
318 Diyarbakır İmam - Hatip Lisesi 
319 Edirne İmam - Hatip Lisesi 
320 Elazığ İmam - Hatip Lisesi 
321 Erzincan İmam - Hatip Lisesi 
322 Erzurum İmam - Hatip Lisesi 
323 Gaziantep İmam -- Hatip Lisesi 
324 Giresun İmam - Hatip Lisesi 
325 İsparta İmam - Hatip Lisesi 
326 Keçiborlu İmam - Hatip Lisesi 
327 İçel (Mersin) İmam - Hatip Lisesi 
328 Kars İmam - Hatip Lisesi 
329 Kastamonu İmam - Hatip Lisesi 
330 Kayseri İmam - Hatip Lisesi 
331 Develi İmam - Hatip Lisesi 
332 Kırklareli İmam - Hatip Lisesi 
333 Kocaeli (İzmit) İmam - Hatip Lisesi 
334 Gebze İmam - Hatip Lisesi 
335 Konya İmam - Hatip Lisesi 
336 Doğanhisar İmam - Hatip Lisesi 
337 Karaman İmam = Hatip Lisesi 
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338 Kütahya İmam -> Haıtdp Lisesi 
339 Manisa İmam - Hatip Lisesi 
340 Demirci İmam - Hatip lisesi 
341 Kahramanmaraş İmam - Hatip Lisesi 
342 Muş İmam - Hatip Lisesi 
343 Nevşehir İmam - Hatip Lisesi 
344 Niğde İmam - Hatip Lisesi 
345 Ordu İmam - Hatip Lisesi 
346 Sakarya (Adapazarı) İmam - Hatip Lisesi 
347 Samsun İmam - Hatip Lisesi 
348 Sinop İmam - Hatip Lisesi 
349 Boyabat İmam - Hatip Lisesi 
350 Sivas İmam -. Hatip Lisesi 
351 Tekirdağ İmam - Hatip Lisesi 
352 Tokat İmam - Hatip Lisesi 
353 Zile İmam -- Hatip Lisesi 
354 Trabzon İmam - Hatip Lisesi 
355 Van İmam - Hatip Lisesi 
356 Yozgat İmam - Hatip Lisesi 
357 Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesi 
358 Samsun Akpınar Öğretmen Lisesi 
359 Antalya Aksu Öğretmen Lisesi 
360 Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi 
361 Eskişehir Yunusemre Öğretmen Lisesi 
362 Diyarbakır Dicle Öğretmen Lisesi 
363 Adana Düziçi Öğretmen Lisesi 
364 Van Alpaslan Öğretmen Lisesi 
365 Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi 
366 İsparta Gönen Öğretmen Lisesi 
367 Konya İvriz Öğretmen Lisesii 
368 Kırklareli Kepirtepe Öğretmen Lisesi 
369 Sivas Pamukpınar Öğretmen Lisesi 
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370 Kayseri Mimarsinan Öğretmen Lisesi 
371 Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Lisesi 
372 Gaziantep Kilis Kız Öğretmen Lisesi 
373 Sinop Kız Öğretmen Lisesi 
374 Kars Kâzım Karabekir Öğretmen Lisesi 
375 Ankara Atatürk Öğretmen Lisesi 
376 Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi 
377 Balıkesir Savaştepe Öğretmen Lisesi 
378 Edirne Kız Öğretmen Lisesi 
379 Ur fa Kız Öğretmen Lisesi 
380 Mardin Kız Öğretmen Lisesi 
381 Nevşehir Kız Öğretmen Lisesi 
382 Bingöl Kız Öğretmen Lisesi 
383 Muş Kız Öğretmen Lisesi 
384 Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi 
385 Çanakkale Gökçeada Öğretmen Lisesi 
386 Bitlis Öğretmen Lisesi 
387 İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi 
388 İzmir Kınık Lisesi 
389 Kocaeli Gebze Lisesi 
390 İzmir Fen Lisesi 
391 Sivas Yıldızeli İmam - Hatip Lisesi 
392 Mardin Merkez İmam - Hatip Lisesi 
393 Ordu - Perşemlbe Otelcilik ve Turiizm Meslek Lisesi 



Okulun Adı 

Adana Sağlık Meslek Lisesi 
Adana Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi 
Afyon Sağlık Meslek Lisesi 
Ağrı Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Doğumevi Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Cebeci Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Keçiören Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 
Antalya Sağlık Meslek Lisesi 
Aydın Sağlık Meslek Lisesi 
Balıkesir Sağlık Meslek Lisesi 
Balıkesir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Bilecik Sağlık Meslek Lisesi 
Bitlis Sağlık Meslek Lisesi 
Bolu Sağlık Meslek Lisesi 
Bursa Sağlık Meslek Lisesi 
Çanakkale Sağlık Meslek Lisesi 
Çorum Sağlık Meslek Lisesi 
Denizli Sağlık Meslek Lisesi 
Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesi 
Diyarbakır Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Edirne Sağlık Meslek Lisesi 
Elazığ Sağlık Meslek Lisesi 
Erzincan Sağlık Meslek Lisesi 
Erzurum Sağlık Meslek Lisesi 

— M/15 — 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

M — C E T V E L İ 

(Pansiyoner Öğrencilerden Alınacak Ücretler) 

1983 Yılı I 
Lira 1 

58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 1 
58 000 1 
58 000 
58 000 
•58 000 
58 000 
58 000 
58 000 | 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 j 

Okulun A 

Eskişehir Sağlık Meslek Lise 
Eskişehir Atatürk Sağlık Me 
Gaziantep Sağlıtk Meslek Lis 
Giresun Sağlık Meslek Lises 
Hatay Sağlık Meslek Lisesi 
İsparta Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Zeynep Kâmil Sağlı 
istanbul Haydarpaşa Sağlık 
istanbul Haseki Sağlık Mesle 
istanbul Şişli Sağlık Meslek 
izmir Alsancak Sağlık Mesle 
izmir Tepecik Sağlık Meslek 
Kars Sağlık Meslek Lisesi 
Kastamonu Sağlık Meslek L 
Kayseri Sağlık Meslek Lises 
Kayseri Atatürk Sağlık Mesl 
Kırşehir Sağlık Meslek Lises 
Kırklareli Sağlık Meslelk Lis 
Kocaeli Sağlık Meslek Lises 
Konya Sağlık Meslek Lisesi 
Konya Atatürk Sağlık Mesle 
Malatya Sağlık Meslek Lises 
Mardin Sağlık Meslek Lises 
Manisa Sağlık Meslek Lises 
Kahramanmaraş Sağlık Mes 



15>83 Yılı 
Okulun Adı Lira 

Muğla Sağlık Meslek Lisesi 
Nevşehür Sağlık Meslek Lisesi 
Niğde Sağlık Meslek Lisesi 
Ordu Sağlık Meslek Lisesi 
Sakarya Sağlık Meslek Lisesi 
Samsun Sağlık Meslek Lisesi 
Siirt Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 

58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 
58 000 

Okulun 

Tekirdağ Sağlık Meslek Lise 
Tokat Sağlık Meslek Lisesi 
Trabzon Sapık Meslek Lise 
Urfa Sağlık Meslek Lisesi 
Van Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Atatürk Sağlık Mesl 
Zonguldak Sağlık Meslek L 
Muş Sağlık Meslek Lisesi 
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R — CE 

100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 
a) ilgili mevzuatına göre ödenecek Devlet memurları aylıkları, askerî 
personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları aylıkları; 
Özel kanunlarındaki hükümlere dayanılarak Yükseköğretim Kurulu ve 
benzeri kurulların başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, 
— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların 
ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 
— 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle değişik 
geçici 5 inci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile yasal aylığın «asgarî ücret» sevi
yesine yükseltilmesinden doğan farklar; 
b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 üncü madde
sinin (D) fıkrasıyla 15 inci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 uncu 
maddeleri gereğince T.C. Emekli Sandığına (2363 sayılı Kanunun hük
mü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler. 
c) Gösterge üstü ödemeler : Kazanılmış haktan sayılan (1400) üstü 
gösterge karşılıkları ve yasaları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 
50 - 900 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal farkları : Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve 
askerî personelin aylık emsal farkları; 
Bu kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 
a) Sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesinde öde
necek ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalıştırılacak ya
bancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve yerel mevzuat ile örf ve 
âdet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapılamayan Türk 
uyruklu personelin (ilgili' mevzuatına göre intibakları yapılıncaya kadar) 
ücretleri, 
b) NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüne 
dayanarak Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek sayıda personelin 

sözleşme ücretleri ile g 
sonelin ücretleri ve söz 
(karşılığı NATO'dan ge 
c) Yabancı uzman ve 
ücretler ve ücret dışı he 
d) Mevzuatı gereğince 
kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır 
Ancak, sözleşme ile çal 
cılarının mevzuata daya 
Maliye Bakanlığınca ve 
kanlar Kurulunca sapta 
nelin ücretleri ve her tü 

İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İş Kanunu kapsamına 
süreli olarak Maliye Ba 
günlük ve gereğinde ay 
grev, lokavt yasaları g 
cak ödemeler, aynî ve 
lışma karşılıkları ve se 
yal Sigortalar Kurumun 
Bu kalemden karşılanır 

SOSYAL YARDIMLA 
Kanun ve kanuna daya 
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. 

150. — 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 hakları, 
b) Fazla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği» ile diğer fazla çalışma kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre öde
necek olan fazla çalışma ücretleri, 
c) 3.9.1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus yenileme 
işleminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek üc
retler, 
d) Konferans Ücreti : Bütçe Kanununun 'ilgili maddesine göre öde
necek konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, organizasyon ve değerlen
dirme giderleri, 
e) Ek Ders Görevi ve Sınav Ücreti : Mevzuatına göre tespit edilen saat 
başına ek ders ve sınav ücretleri, 
f) Ek dersle görevlendirilmiş memur olmayan kişilerin Sosyal Sigor
talar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER i 
a) iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı : İlgili mevzuatına 
göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları ve malî 
sorumluluk, özel hizmet tazminatları, 
b) Hizmeteri tazminatı : 182 sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkındaki 
Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri tazminatı, 
c) Tayın bedeli : Kanunlarına göre askerî personele ödenecek tayın ve 
taamiye bedelleri ile sivil personelle ödenecek tayın bedelleri, 
d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 1402 sayılı Kanun 
uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazminatı ve uçuş tazminatı ile kurbağa 
adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tazminatlar ile diğer özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 
e) Ek görev tazminatları, 

f) 1765 sayılı Kanunun 1 
16 ncı maddesinin 2 nci f 
g) Mevzuatı gereğince öd 
h) Devlet lisans sınavı ödü 
i) Ödül; 657 sayılı Devl 
gereğince çıkarılacak tüzü 
göre yapılacak ödemeler i 
delerine göre çıkarılan tüz 
j) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLERİ 
Kanun ve kanuna dayana 
ce ödenecek ödenekler bu 

180 — TEDAVİ YARDIMI VE C 
a) Tedavi yardımı ve ce 
necek her türlü giderler il 
rınca satın alınacak ilaç v 
ihale yapılan eczanelere y 
şehit olan Silahlı Kuvvetl 
dışındaki temsilciliklerimiz 
röristlerce öldürülen mem 
tırma giderleri, 
b) Tedavi yolluğu : Öz 
esaslara göre ödenecek ola 
c) 2549 sayılı Kanun ka 
nakil ve defin işleri ile A 
nin her türlü defin ve nakil 
Bu kalemden karşılanır. 

190 — DİĞER PERSONEL GİD 
a) Harçlıklar : Askerî öğ 
lıklar ve Polis Koleji öğre 
öğrencilere Maliye Bakan 



ve aylık asgarî ücretin yüzde 5'inden az, yüzde 10'undan fazla olmamak 
üzere yapılacak aylık harçlık ödemeleri ile; yüksek öğretim 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 225 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 gi
derleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar; 657 sayılı Kanun 
gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Kanuna 1327 saydı Ka
nunla eklenen ek geçici 37 nci madde kapsamına girenlerin ve burssuz 
olarak yurt dışına gönderilenlerin aylıkları ile öğrenci baremi arasındaki 
farklar (657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü saklıdır.); Millî 
Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla ilgili kayıt ve di
ğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlar
da öğrencilerin yapacakları, Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğinin 
13 üncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödemeler, memur ol
mayan (Sivil öğrenci, sporcu gibi) kişilere yapılacak tedavi giderleri, 
d) 2334 sayılı Kanun uyarınca, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliğinde görevlendirilecek uzman personele yapılacak yol masrafları, ba
rındırma ve yemek giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

200 — YOLLUKLAR : 

210 — YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI i 

a) Yurt içi geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak her çeşit gezi 
ve oturmalarda (geçici ve daimi personele) 6245 saydı Kanun, çeşitli 
kararname ve yönetmelikler gereğince yapdacak ödemeler, mahkûm veya 
tutukluların şevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı olduğu 
Ü sınırı dışına çıkan jandarma er ve erbaşına verilecek gündelikler. 
b) Yurt içi turne faaliyetlerine katılacak Cumhurbaşkanlığı ve Devlet 

Senfoni Orkestraları ve 
görevlilerin ikamet gide 
Bu kalemden karşılanır 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ 
6245 saydı Kanun, çe 
ve daimi personele) ya 
namayan kalifiye işçile 

230 — YOLLUK KARŞILIĞ 
Fiilen arazi üzerinde ç 
görev yapanlara Bütçe 
den karşılanır. 

240 — YURT DIŞI GEÇİCİ G 
Yurt dışına ve yurt d 
saydı Kanun, çeşitli k 
ödemeler bu kalemden 

250 — YURT DIŞI SÜREKL 
Yurt dışına veya yurt 
rarname ve yönetmeli 
karşdanır. (Yurt dışı y 
derleri, çalışma veya 
katdma gibi ödemeler 
240 ve 250 nci harcam 

260 — TAHLİYE GİDERLER 
Özel koşullarda ve ol 
matı gereği, dış ülkeler 
ile birlikte görev yaptd 
kalemden karşdanır. (B 
kalemlere aktarılamaz,) 



HİZMET ALIMLARI: 

MÜŞAVIR FIRMA VEYA KIŞILERE ÖDEMELER : 

a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu olan projelere yarışma so
nucunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi, 
b) Proje düzenleme giderleri : Kuruluşların kendi personelleri dışın
daki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri ile ancak bilgisayarlarca ha
zırlanması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; Devlet Plan
lama Teşkilatının 91 ve 340 sayılı Kanunlar çerçevesinde ve bunlar dı
şında yaptıracağı araştırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerek
tirdiği her türlü giderler ile 1983 yılı programının uygulanması, koor
dinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddeleri 
gereğince idareyi ve idarî metotları yeniden düzenleme çalışmaları için 
kurulacak komisyonlar ve Hükümet Programına göre kurulan Danışma 
Kuruluna Devlet memurları dışından katılacak olanlara Bakanlar Kurulu 
kararı ile tespit edilecek tutarlar üzerinden ödenecek ücretler, 
c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : Hizmetin gerektirdiği bi
lirkişi ve ekspertiz ücretleri (adlî, idarî ve sportif hakem kararlanna iliş
kin giderler dahil) haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye in
tikal eden kıymetlerin değer biçme giderleri, laboratuvar tahlil giderleri, 
d) Harita yapım güderleri : 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 
yapım işlerinin gerektirdiği her türlü giderler, 
e) İhale, yoluyla yapılan tarımsal mücadele işleri : İhale yolu ile ya
pılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler, 
f) Devlet malı dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahallî 
örf ve âdetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, 
sözleşmeler gereğince yapılacak ödemeler, 
g) Devlet malı gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili 
giderler. 
h) Yurtdışında halkla ilişkiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve 
bu işlerle uğraşan kuruluşlara ülkemizin turizm arz imkânlarım pazarla
mak amacıyla verecekleri hizmetler karşılığı yapılacak ödemelerle, bu ko
nularda yaptırılacak araştırma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

ULAŞTIRMA GİDERLE 
a) Telefon giderleri : T 
telefon tesis, bakım ve na 
b) Posta - telgraf gider 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır.. 

TAŞIMA GİDERLERİ 
a) Diğer tertiplerin esas 
leri dışındaki (taşıma ön 
derleri ile bunlara ilişkin 
geçiş ve liman giderleri d 
b) Sonunda muayene k 
mi alan er ve erbaşların 
ketine gönderilmesi halind 
konaklama ve nakil gide 
göre verilecek konaklama 
konaklama, barındırma g 
bakım ve korunma gider 
rü geçiş ücretleri; yoksu 
ları, şehir içi otobüs ücr 
erlerin resmî ve sivil vasıt 
Bu kalemden karşılanır. 

TARİFEYE BAĞLI ÖD 
a) İlan : Her türlü ilan v 
b) Sigorta giderleri : D 
kin olarak ödenen sigorta 
memesi esastır. 
Ancak, 
aa) Yamçı, patlayıcı ma 
sigorta giderleri, 
bb) Dış ülkelerdeki Dev 
yanın ve kira ile tutulan 
varsa kiralık binamn, Tü 



lerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz-
konusu yerlerin sigorta giderleri, 
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 ihzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yol
lanma giderleri; mahkeme ilan bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî 
müzaheret giderleri; Medenî Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcı
lar tarafından açılacak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden gör
meye ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret al
tında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır dışına 
çıkarılacak ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların 
ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gön
derileceklerin sevk ve iaşe giderleri; 647 ve 2253 sayılı kanunlar gere
ğince alınan tedbir kararlarının infaz, gözetim masrafları ve para ceza
larının tahsili ile ilgili giderler, 
e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler : Her türlü ve her yerde kullanılan 
radyo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

350 — KİRALAR : 
a) Gayrimenkul Kiraları : 
Taşımr ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu 
ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kira
lan; Amerikan Askerî Heyeti Başkam ile Kara, Hava, Deniz Grup Baş
kanının ikametleri için Millî Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mo
bilyasız olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince öde
necek diğer giderler; 
Büyükelçi, Daimî Delege, Askerî Temsil Heyeti Başkam ve Başkonso
loslar için kiralanacak konut ve otellerin ödenecek kira bedelleri (Kapalı 

garaj kiraları dahil); bu 
Devletçe bütçeden öden 
bütçenin ilgili tertiplerind 
Ev sahibi tarafından ya 
leri, tutulacak binalar içi 
resimleri : 
Dış kuruluşlar için kira 
tazminat ve garanti bedel 
Bakanlar Kurulu tarafınd 
net aylığa göre çok yük 
rekli görevle bulunan 6 
sayılı Türk Silahlı Kuv 
yon şefi tarafından tem 
ve ilgili bakanlığın uygu 
elektrik, havagazı, telefo 
murun eline geçen net ay 
oram aşan kısmın % 30 
lığından ayrıca kesinti y 
b) Makine, alet ve taşı 
leşmeleri gereğince ödene 
c) Nükleer yakıt kirası 
d) Devletin yurt dışınd 
lik, aydınlatma, ısıtma, 
raflar, 
Bu kalemden karşılanır. 

360 — MAKİNE, TEÇHİZAT, 
a) Taşıt onarımı : Taş 
rilecek işçilik ücretleri, 
giderler, 
b) Makine, teçhizat, d 
reketli veya taşınabilen 
kadar bakım ve onarım 
bında mukavele ile tekn 



giderleri; bunlara ilişkin diğer giderler* 
Bu kalemden karşılanır. 

370 — BİNA KÜÇÜK ONARIMI i 
Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete aiit taşınmaz mallarla (Maz
but vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) Devlet dairelerince kira
lanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kiralayan 
tarafından karşılanması mutat olmayan zarurî ve 2.000.000 liraya kadar 
küçük onarımları. 
Sözü edilen taşınmaz malların 4.000.000 liraya kadar ayrı veya birlikte 
yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımları, 
mevcut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii bakım ve onarımları ve 
telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) 
tevsdinin gerektirdiği bina tadil ve onarımları, 
Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz 
malların getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve Jandarma 
Genel Komutanlığına ait olmak üzere 150.OOQ.000 liraya, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait olmak üzere de 100.000.000 liraya 'kadar yeni yapım gi
derleri. 
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 KANUNUN 48 ÎNCt MADDESİ GİDERLERİ: 
a) Beyiye aidatı, 
b) Oranı Kanunlarla belirtilen ikramiye ve mükâfatlar, 
c) Mahkeme harçları ve giderleri : Adlî, idarî ve malî kaza dolayısıyla 
yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyla ödenecek harç ve 
vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturmalanyla 
sonuçlanan davalarda ilan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen her 
türlü giderler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 inci mad
desinin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkemelerce resen 
tetkik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler. 
d) Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş veya gerçekleşecek bina ve 

arazi vergileriyle geçmiş 
ve arazi vergileri, 
Bu kalemden karşılanır. 
(1050 saydı Kanunun 48 
karşılanmaz.) 

390 — DtĞER HİZMET ALIM 
a) Telif, tercüme, derle 
ya da basılacak eser inc 
rının satın alma ve kirala 
nik yapıtları tercüme be 
ve buna ilişkin diğer gid 
kültürel ve ekonomik il 
veya dış ülkeler bilim k 
Türkçe veya yabancı di 
yapılacak yayın masrafl 
hallerde kayıtların yenile 
ler ve kitap, basılı ya da 
kişilere ödenecek hizmet 
b) Vizite ücretleri : Ka 
lerde vizite ücretleri. 
c) Geçici hizmet ücret 
yer aciliyeti dolayısıyla m 
aa) 30 iş gününü aşmay 
maksızın çalıştırılacak iş 
rak aynı kişiye 30 iş gün 
yapılabilir.) 
bb) Dış kuruluşlarca y 
ücret, prim, ikramiye ve b 
cc) 657 sayılı Kanunun 
rılan geçici personel ücr 
paganda ve anketlerde ça 
dd) Gelenekleri ve usu 
lan çevirmen, mihmanda 
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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 hazırlık 
çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, doktor, 
gözlemci şaha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, sporcu
ların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu kararma göre ödenecek hakedişleri 
ve benzeri ödemeler. 
ee) Devlet sınır işaretleri giderleri; baca, foseptik temizliği, elektrik 
ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, 
kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, mey
velik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları, 
d) Aidatlar : Kurumlarının yargı organlarında temsil yetkisine haiz kad
rolu personelin Kanunlarca zorunlu bulunan baro nakil ve yıllık aidatları 
ile özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve gi
derleri, 
e) Kurslara katılma giderleri : Diğer kurumlarca ve ilgili kuruluşlarca 
açılan kurs ve seminer masraflarına katılma giderleri, 
f) Haber alma giderleri, 
g) Hazineye intikal eden değerlerin, intikale ilgili, kanunlarca öden
mesi gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanamayan 
giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 

410 — KIRTASİYE, BASKI VE YAYIN GİDERLERİ : 
a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri alım ve giderleri : Hizmetin 
gerektirdiği kırtasiye, basıh kâğıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin 
alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi 
alımları ve basıh kâğıt ve defterlerinin alım ve yapımı ile bunlara ilişkin 
diğer giderler, 
b) Yayın alımları : Hizmete ilişkin yayınlar ile 2527 sayılı Basma Yazı 
ve Resimleri Derleme Kanununda sayılan basma yazı ve resimlerle ya
bancı ülkelerden yurda sokulan aynı nitelikteki basma yazı ve resimleri 

satın almaya ilişkin diğer 
c) Baskı ve cilt giderler 
cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

YAKACAK ALIMLAR 
Isıtma, işletme ve pişirm 
rın satın alma bedelleri 
ve dağıtım dahil) giderle 
da ikamet eden bakanlık 
tiplerine konulan ödenek 
aktarmaya Maliye Bakam 

AKARYAKIT VE YAĞ 
Makine ve taşıtların işle 
kimyevî maddeler dahil) 

ELEKTRİK, SU VE H 
Her türlü aydınlatma, so 
ve havalandırmaya zoru 
alımları ile su temizleme 
leri, çalıştırıcı kuvvet ola 
bu kalemden karşılanır. 

YİYECEK VE YEM A 
Kanunla tespit edilen h 
tutulan ikmal maddeleri 
her türlü ikmal madde 
her türü (depolama, bak 
giderleri; sıhhati bozucu 
poru ile sabit olan yatır 
len görevlerde bilfiil ça 
bunlara ilişkin her türlü 
pişirme dahil) giderler i 
mekhane levazımatı alım 
Türk Silahlı Kuvvetlerin 



olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydı 
ile üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi alan er ve er
başın, askerî öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın 
muayeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halin
de geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve terhis er ve 
erbaşının iaşe ve ibate bedelleri; 
Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak: yönetmelik 
hükümleri saklıdır. 

— ÖZEL MALZEME ALIMLARI : 
a) Giyim - kuşam alımları ve giderleri : Kanun ve Kanuna dayanan 
tüzük, yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 
Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü ik
mal madde ve vasıtalarının satın alma, üretim ve yapım giderleri ile bun
lara ilişkin her türlü (depolama, bakım ve onarım koruma ve dağıtım 
dahil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için çamaşır makinesi, Silahlı 
Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, mehter, bando ve 
boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim - kuşam ve yatak levazımatı 
için gerekli ikmal madde ve vasıtalarının satın alınmaları, üretimleri ve 
yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım ve ona
rım, koruma ve dağıtım dahil) giderler. 
Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile 
belirlenen yatırım dışındaki işlerden bakanlığınca kabul edilen görevlerde 
bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, 
b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve her çeşit hay
van alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin her 
türlü giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve 
taviz bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzelkişilere karşı 
işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar; hayvanları yoketme, 
gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler. 
c) Temrinlik malzeme alımı : Temrinlik malzeme ile ilgili her türlü gi
derler, 
d) Spor araç ve gereçleri, 

e) Diğer özel malzeme 
diğer harcama kalemlerin 
f) Tedhiş ve sabotaj har 
lerdeki temsilciliklerimiz 
ve sabotaj hareketlerine 
harcamalar, 
g) Emniyet Genel Müd 
ceye kadar her türlü ha 
nundaki değişiklik yapılın 
Bu kalemden karşılanır. 

470 — SAVUNMA ALIM VE 
a) Savaş gereçleri ve sa 
ve giderleri, 
aa) Silahlı Kuvvetlerin 
tılmasını ve devamını sağ 
tek tesislerini (elektronik 
kurma, genişletme ve cih 
harekât ve alarm yeteneğ 
her kademe bakım ve on 
depolama, muhafaza, ba 
güvenlik ve teknik olana 
ve onarımı ve bunlara il 
nır ve taşınmaz (silah, g 
yıcıları, arazi ve tesis gib 
destekleyecek malların al 
bb) Çeşitli kurumların S 
şılığı ödenecek giderler, 
cc) Bütün savaş gereçle 
rarlar için verilecek tazm 
lar dahil), 
dd) Savaş stoklarının g 
ile bunlara ilişkin bütün 
ee) Uçaklarla ilgili mal 



fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çizelge, iş cetvel
leri, fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin dizayn ile ilgili plan, ke
şif, resimhane gereksinimi ve seyir hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme, 
ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, teksir ve tabı ile korumalarının 
gerektirdiği giderler, 
ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, tahkim 
tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; 
gg) Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her 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 Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alınmaz. 
MİT ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışından savaş gereçleri alımı, ona
rımı ve bakım giderleri; 
hh) Silahlı Kuvvetlere gerek millî bütçe olanakları ve gerekse dış yar
dımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sisteminin yurt içinde 
yapılamayan beşinci kademe fabrika bakım ve revizyonlarının yurt dışın
da sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort Atlantic Military Supply Agency) 
örgütünde yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, tevzi ve idarî mas
raflarına katılma payları ile bu silahların her türlü fabrika bakım ve ona
rım giderleri bu silahın sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracı
lığı ile yurt dışında yaptırılacak eğitim giderlerine katılma payları; FMS 
(Foreing Military Sales), YAS (Yabancı askerî satışlar) kredilerine ait 
anapara ve faiz ödemeleri, 
b) Ani hareket, yeniden örgütlenme ve intikallerle askerî hazırlıkların 
gerektirdiği alım ve giderler, yiyecek, yem, yakacak, giyim, kuşam, savaş 
gereçleri, savaş stokları alım ve giderleri; taşıma ve haberleşme gider
leri; bina, makine, teçhizat onarımları, 
c) Manevra ve tatbikat alım ve giderleri: Manevra ve tatbikatla ilgili 
alım ve giderler, 
d) 3325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin gerektirdiği giderler, 7126 

sayılı Kanuna dayanıla 
rektirdiği giderler, 
e) İçişleri Bakanlığı B 
yukarıdaki «d» bendinde 
desi ve 6/3150 sayılı T 
konulan giderler; aynı 
sığmak, bakım, koruma 
f) 11.8.1982 gün 2696 
derler, 
Bu kalemden karşılanır 
TEMStL, AĞIRLAMA 
a) Temsil giderleri : M 
esas olmak suretiyle tem 
İlgili yönetmeliğine gör 
leri ve cenaze törenleri 
çelenklerin kira bedeller 
b) Ağırlama giderleri 
davetin şümulüne göre 
işlerle ilgili hazırlıkların 
çiçek, bahşiş, taşıma gi 
Dışişlerinde icabında ye 
konuklara verilecek ziy 
bancı konuklar için haz 
rektirdiği giderler ve bu 
nukların yurdumuzda h 
dirilenlere yapılacak gid 
Devlet ricalinin dış ülk 
bunların yollanması ile 
c) Konut giderleri : K 
ların gerekli görülecek 
nukların oturma ve ağ 
delleri, 
d) Tören giderleri : U 
zeri törenlere ilişkin gid 



benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler, üniversiteler açılış tören
lerinin gerektirdiği giderler, 
e) Organizasyon giderleri : Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tö
ren giderleri dışında kalan ve spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, kon
ferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve orga
nizasyon giderleri, 
f) Fuarların diğer giderleri : Yolluk, kira ve belirli bir başka harcama 
kaleminden karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer giderler, 
g) Tanıtma Giderleri; 
aa) Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı 
basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt için
deki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zarurî görüldüğü takdirde 
geliş ve dönüş bilet ücretleri, 
bb) Plan, yıllık program ve bütçelerin yurt içinde tamtma 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, kon
ferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf vesair araç, gereç ve 
malzeme giderleri; plan, program ve bütçelerin hazırlanması ve Yasama 
Organındaki müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden çalışma 
saatleri dışında çalışma zorunda kalan Devlet Planlama Teşkilatı ve Ma
liye Bakanlığı personeline Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar ve esas
lara göre ödenecek gider karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

490 _ DİĞER TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 
a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve temizlik mal
zemesiyle bunlara ilişkin giderler, 
b) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında kullanılan 
her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satın alma ve bunlara ilişkin 
her türlü giderler, 
c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak kullanılacak 
her türlü sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara ilişkin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI 

510 — BÜRO MALZEMELERİ 
Hizmet, çalışma ve işye 
yalar ile hizmetin, çalışm 
taşınan malların alımı ile 

520 — BÜRO MAKİNELERİ A 
Büro hizmetlerinde kulla 
ilişkin makine alımına ai 

530 — YANGINDAN KORUN 
Yangından korunmanın 
derler. (Başka harcama 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ AL 
Büro malzemeleri ve mak 
diğer demirbaş (askerî 
kazan, karavana, tencere 
giderler bu kalemden karş 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT V 

610 — TAŞIT ALIMLARI i 
237 sayılı Kanuna göre 
otobüs, makam otoları 
giderleri, şase halinde a 
gerektirdiği giderler, bağ 
Maliye Bakanlığınca kam 
sağlanacak taşıtların kaz 
depolama, kontrol, muay 
rek gayretle oluşturulan 
ler ihtiyacı olan makine 
Dışişleri Bakanlığınca, te 
met veren Başkonsoloslu 
masına ilişkin giderler, 
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 hizmetler
le ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü ve üre
timin 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 
kuruluşların 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 ih
tiyacı 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 (d) fıkrasında belirtilen ihtiyaçları «590 - Diğer demirbaş 
alımları» harcama kaleminden karşılanır. 
Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması faaliyetindeki ödenek, el 
sanatlarının geliştirilmesi amacıyla Maliye ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlıklarınca tespit edilecek esaslara göre harcanmak üzere Türkiye Halk 
Bankasına ödenebilir. 

630 — DIŞALIM KREDİLERİNDEN DEVREDİLEN ARTİKLAR KARŞI
LIĞI: 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 24 sayılı Hükmünde Karar
name ile değişik 83 üncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendinin 2 nci 
paragrafına istinaden devreden dışalım kredileri artıkları için kaydolunan 
ödenek başka giderlere karşılık (tutulamaz. (Bütçe yapılırken bu kalem 
açılmaz.) 

700 — YAPI, TESİS VE BÜY 

710 — YAPI, TESİS VE BÜY 
a) İhale yoluyla yaptı 
plarak müteahhitlere öd 
b) ıaşeron marifetiyle 
malar, 
c) İnşaatla ilgili yapım 
d) Özel kanunlarındak 
lesi mümkün olmayan h 
gerçekleştirilen yapı, tes 
harcama kaleminde say 
ması, geçici şantiye tesis 
masına ilişkin giderler. 
Bu kalemden karşılanır 

720 — NATO, ENFRASTRÜ 
GİDERLER : 

730 — TAAHHÜTLERDEN 
1050 saydı Muhasebei 
de Kararname ile değiş 
3 üncü paragrafına isti 
kaydolunan ödenek baş 
bu kalem açılmaz.) 

800 — DİĞER ÖDEMELER 
810 — VERGİ, RESİM VE H 

Diğer tertiplerin esas 
harçlar dışmda gerçekl 
vergi, resim ve harçlar 
diğer vergi, resim ve h 
de geçen vergi, resim v 
Bu kalemden karşılanır 

820 — DİĞER ÖDÜL, İKRA 
Kanun ve kanuna daya 



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) MİT istihbarat ve propaganda moral ve eğitim giderleri : MİT istih
barat ve propaganda planlarının hazırlanması, bunların uygulanması, MİT 
mensuplarının moral ve eğitimleri için yapılacak iç ve dış çalışmalar gi
derleri; teşkilat dışı personele yapılacak ödemeler; yurt istihbarat ve 
propagandası bakımından yarar umulanlarla yapılacak anlaşmalar karşı
lıkları; bu konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, yayın, 
fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri, (MİT Kanununda gös
terilen hizmetler gereği yapılacak her çeşit istihbarat ve propaganda gi
derlerinden açıklanmasında sakınca görülenler hakkında 1050 sayılı Ka
nunun 204 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesi hükümleri uygulanır.) 
c) 644 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yapılacak gider karşı
lığı : Bu fıkraya ait ödenek (b) fıkrasındaki giderler gibi harcanır. 
d) Gizli haber alma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

840 — ULUSLARARASI PROFESÖR, UZMAN, MEMUR VE ÖĞRENCİ 
MÜBADELESİ GİDERLERİ : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaşma
larının gerektirdiği giderler, yayın giderleri; uluslararası kültür kurum
larının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri 
üstlenilen ya da mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle 
diğer elemanların Türkiye'deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için 
yapılacak ödeme ve yardımlarla inceleme gezileri giderleri bu öğrencile
rin her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zo
runlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları da
hil) bu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA VE EMNİYET NEZARETİNDE BULUN
DURMA GİDERLERİ : 
Sağlık nedeniyle karantinaya alınan kişilerle çeşitli nedenlerle yurt içi 

yurt dışında emniyet göze 
ve barındırma ile her türl 
giderleri hariç), mülteciler 
emniyete sığınmış ve diğer 
teslim edilinceye kadar po 
türlü giderler bu kalemden 

860 — NATO GİDERLERİ : 
a) Güney - Doğu NATO 
vetleri Komutanının kişise 
binanın kira bedeli, NATO 
şavirlik, ataşelik ve Kd. S 
nun icabı olarak yapılan 
makamlarının istemi üzerin 
Yardım Kurulu (JUSMAT 
dun çeşitli bölgelerinde g 
latma, ısıtma, döşeme, dem 
nuşma bedelleri ve diğer u 
nan sözleşmeye göre ödenm 
b) NATO askerî persone 
makam sahibinin takdiri 
tirdiği her çeşit giderler, 
Söz konusu ihtiyaçları ka 
giderlerden ödenek yokluğ 
bırakılan tutarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

870 — TABLO, HEYKEL VE E 
KAZI GİDERLERİ ı 
a) 1710 sayılı Eski Eserle 
gereğince oram Kanunlarl 
ile müzelere alınacak her 
b) Kültür ve Turizm Bak 
hükümlerine göre; ilmî b 
kazılarda, yer altında bulu 



rümasında, mimarî kalıntıların yerinde korunmasında, taşınır eski eser
lerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak mü
zelere maledilmesinde ılüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri ile bun
ların işletme, bakım ve onarım giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin 
her türlü ihtiyaç, araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve 
onarım giderleri; kazıda kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, 
işletme, bakım ve onarım giderleri; resim ve film çekme ve bunlara iliş
kin alet ve malzemenin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, 
röleve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması 
giderleri ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze 
ve ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenlenme giderleri; taşınır ve taşınmaz 
eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü araç ve ge
reçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; yurt dışı ve yurt içi eski eser
lerle ilgili sergi giderleri, yurt dışındaki millî anıtlarla mezarlıkların ko
runması için gerekli her türlü giderler, 
c) Devlet resim - heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan 
jüri tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykel
ler ile bakanlık onayı ile, sanatçılardan kurum veya kuruluşlardan satın 
alınacak yeni yapılmış veya tarihî ve sanat değeri olan her türlü resim, 
tablo, heykel alımları giderleri, 
Bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER ı 

910 — KAMULAŞTIRMA VE BİNA SATIN ALIMLARI : 
a) Arazi, arsa, bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
malların satın alınması için yapılacak ödemeler, 
b) Üzerinde Medenî Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi 
için ödenecek bedeller, 
c) Kamulaştırma, satın alma, aynî hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler; 
geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan mahsul tazminatı 
•ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
d) Tef erruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her 
çeşit tüzelkişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedel üzerinden Ha

zineye intikal edecek 
bunlara ilişkin giderler 
Bu kalemden karşılanır 
(Dış memleketlerde y 
ile yurt içi ve yurt d 
ve nakliye için 2490 
Bakanlığının önerisi v 
kanlar Kurulundan al 
leri yapılabilir.) 

920 — KURUMLARA KAT 
LERİ : 
a) İktisadî Devlet T 
b) Kamu İktisadî Te 
c) Ortaklıklara katılm 
d) Döner sermayeli 
e) Kamu finansmanı 
rına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara 
Bu kalemden karşılanır 

930 — İKTİSADÎ TRANSFE 
İktisadî Devlet Teşekk 
ferler : 
a) İktisadî Devlet T 
b) Kamu İktisadî Te 
c) Hükümetçe alınan 
d) Müdahale alımlar 
e) Diğer iktisadî tran 
f) Kaynak açığını ka 
sine geçmiş ve cari yı 
Türk Hava Yollarına, 
programlanan projeleri 
rulan Yerel Yönetimle 



kasına yapılacak yardımlara ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak 
ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

940 — MALÎ TRANSFERLER x 
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 paylan ve ödemeler, (Merkez Bankası nezdinde açı
lacak selektif kredi fonu, kalkınma planı ve yıllık programlara uygun 
olarak kredilerin yönlendirilmesi maksadıyla öngörülen ihracat, sanayi, 
küçük esnaf, tarım, turizm ve maden sektörlerine verilecek krediler için 
faiz farkları.) 
f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) ikraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
j) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma ile ter
sane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler, 
k) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel Bütçe 
ve DESÎYAB kanalı ile yapılacak ikraz ödemeleri, 
1) Seçim giderleri : Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçimlerde 
kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26.4.1961 gün ve 298 sayılı 
Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere ödenecek ücret, gün
delik ve harcırahlar ve seçimle ilgili her türlü giderler, 
m) Yurt içinde Hazine mülkiyetinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tasarrufunda bulunmamakla birlikte uğraş konusuna giren tarihî Türk 
küMr mirası yapılarının gerektiğinde her türlü bakım, onarım, restoras
yon ve donatım işlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının tayin edeceği 
şekil ve şartlara göre yapılma giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

— SOSYAL TRANSFERLER 
a) T.C. Emekli Sandığına ya 

sayılı Kanunun 6 ncı madde 
netim giderlerine katılma pay 
ler, 5434 sayılı Kanunun ge 
maddelerine göre yapılacak 
14 üncü maddelerine göre 
yapılacak ödemeler; T.C. Em 
lik ve kararname hükümleri 
belirtilen ödemelerle ilgili ol 
takside bağlanmış ödemeler 
ödemeye ilişkin fıkradan kar 
b) T.C. Emekli Sandığı dış 
nunları gereğince yapılan ay 
c) Yurt içi eğitim kurumla 
zılma, öğretim, tasdikname, 
ile ilaç ve tedavi giderleri, 
d) Yurt dışı eğitim kuruml 
e) Yurt içi eğitim kurumla 
burs giderlerine ilişkin ödem 
f) Parasız yatılı öğrencileri 
g) Memur çocuklarına pan 
lığı ile ilgili ödemeler, 
h) 6660 sayılı Kanun gereğ 
tedavi, ders, araç ve enstrü 
man ve yabancı uzman ücret 
tırılacak konser, resital ve s 
rinde kendilerine refakat ed 
dekilerle birlikte gidecekleri 
için ödenecek duhuliye ücr 
kendilerine hediyeler; sanatl 
dilerine ve refakatindekiler 
uyarınca yurt içinde yetişti 
Harcırah Kanunu hükümler 



aylıkları; yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere gerek 
harcırah, gerek aylık ödemeleri için tahsilde bulunacaktan ülkelerdeki 
Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırahları, 
i) Dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküllere 
yapılacak ödemeler, (Birleşmiş Milletler Türk Derneği ile ATA Derne
ğine yapılacak yardımlar Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Basın Derneğine 
yapılacak yardım Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili har
cama kaleminden ödenir.) 

j) Memurların öğle yemeğine yardım faaliyetindeki ödenek, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesinde sözü geçen yönetme
lik hazırlanıp uygulanması sağlanıncaya kadar, 1982 malî yılına kadar 
uygulandığı üzere, yemek servisi olan ya da diğer bir bakanlık veya kuru
luşla birlikte yemek servisi kurmuş bulunan ilgili bakanlık ve kuruluşun 
yardım sandığı veya derneğine veya sendika yardımlaşma sandıklarına 
veya yemek servisi yönetim kurullarına ödenir. (Memurlara nakden ve
rilmez.) 

k) Türk kültür varlığım koruma ve tanıtma giderleri; 
aa) Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderlerine ilişkin faaliyet
lerle ilgili olarak yaptırüacak araştırma, inceleme ve yayın giderleri ile 
fotoğraf, film, dublaj, sutitraj ve plak yaptırma, satm alma ve yollama 
giderleri; Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bakanlıkça saptanacak şekil 
ve şartlar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı 
kurum, kuruluş ve kişilere yaptırılacak her türlü ve her türde film (ko
nulu, belgesel vb. dahil), yazdırılacak senaryoların telif, inceleme vb. gi
derleri ile; satın alınacak her türlü ve her türde film, senaryo giderleri ve 
film yaptırılması, satın alınması ile ilgili tüm diğer giderler; yabancı ülke 
okullarında, ilkokul çağındaki Türk öğrencilerine ayrılan sınıflarda mey
dana gelecek zarar ve zorunlu sigorta hasar giderleri, 

bb) Dış ülkelerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal ve kül
türel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk tarih ve kültürü 
ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz binalarda görevü öğretmen, memur 
ve personelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret ve yol giderleri, 
cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların ba

kım, onarım ve yönet 
revlendirileceklerin yo 
dd) Türk dil ve kül 
dalı hizmetlerde bulu 
bancı ülkelerdeki Tür 
görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan y 
kiye'de öğrenim ve s 
yardımlar, 

ff) Dış memleketlerd 
ile ilgili olarak Dışişle 
zılı uygun görüşü alın 
kemize çağrılacak kim 
gg) Türk kültür ve 
konserler, temsiller v 
sanat eserlerine ait ser 
mizi yurt dışında hak 
lukların yolluk ve ücr 
Dışişleri Bakanlığınca 
nat ve kültür kurumla 
yolluk ve zorunlu gide 
hh) Türk kültür ve 
zenlenecek sergi, kitap 

yayınlar, filmler ve ha 
zeme ve broşür giderl 
cek sanatçıların yolluk 
ii) Dış ülkelerdeki ır 
geliştirilmesi ve anava 
pılacak giderler ve bu 
yapılacak yardımlar v 
ilim adamları,.hoca, v 
Bu kalemden karşılanır 



İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar içtin konulan ödenekten 
gerek görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın 
uygun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «830 - a örtülü ödenek»'le ilgili 
tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.) 
Yukarıdaki (aa), (bb), (cc) (dd), (gg) ve (ii) fıkralarında yer alan formül 
yurt dışındaki Türk işçileri için de uygulanır. 

1) Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin yardım ve ödünç verme faaliyeti ile 
ilgili olarak : Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç duruma düş
tükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebilecek
lere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemeyecek durumda 
oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek giderleri için 
verilen paralar, (Bu paralar, borçluların yurda dönüşlerinde ilgili say
manlıkça 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.) Ülkemizıi tanıtma ama
cıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici olarak gönderilenlerden güç 
durumda oldukları anlaşılanların ani ve ciddî müdahaleyi gerektiren, te-
devai ve cenaze giderleri; muhtaç durumdaki vatandaşlarla işçilerin 
haklarını korumak için yapılacak hukukî ve teknik danışma, avukat üc
retleri ile bulundukları ülkedeki siyasal ve sosyal koşullar içinde muhtaç 
duruma düşen Türklere Dışişleri Bakanlığının talimatına tevfikan 
yapılacak her türlü iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi giderleri, (Muhtaç 
ve güç duruma düştükleri sabit Olanların tedavi ve cenaze giderleri de 
gerekli takibat İcrasından sonra ancak M.U.K.'nun 133 üncü madde 
hükümleri dairesinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar 
tahsil zamanındaki resmî döviz kuru üzerinden tahsil edilir.) 

m) Dış ülkelerde siyasî tanıtma giderleri; memleketimizin dış ülkeler
de siyasî alanda tanıtılması, olumsuz propagandaların önlenmesi veya 
etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel ve tüzelkişilere yapılacak ödemeler, 
kitap, makale hazırlatılması veya yazdırılması, satın alınması, bastırıl
ması ve dağıtılması, telif ve tercüme haklan sağlanması, film yaptırıl

ması, gazetelerde özel il 
televizyon programlan ha 
ödenekten gerek görülec 
Başbakanlığın uygun gör 
ödenek»'le ilgili gizli hiz 
tarma yapılabilir.) 

Yapılacak anlaşmalar ger 
derilecek uzmanların öde 
nüş yollukları île o ülke 
için yapılacak ödemeler 
n) Öğrencilere yemek y 
demi ve yüksekokullarca 
için yapılacak yardımlar, 
yal merkezi veya merke 
yönetmelikleri gereğince, 
ve Spor Bakanlığınca ç 
minden karşılanır. 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 

a) İç Devlet borçları an 
b) İç Devlet borçları fai 
c) İç Devlet borçları ge 
d) Dış Devlet borçları a 
e) Dış Devlet borçları f 
f) Dış Devlet borçları g 
g) 2618 sayılı Kanun ge 
(İç ve dış Devlet borçlar 
faletlerine ilişkin ödeme 
bütçesinden karşılanır.) 



— R/18 —• 

h) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları, 
i) Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları, 
j) İlama bağlı borçlar, hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinde 
ödenek artığı bulunmaması nedeniyle kendi tertibinden veya geçen ve 
eski yıllar karşılıklı borçlan faaliyetlerinden ödenemeyen ilama bağlı kar
şılıksız borçlar; bütçede tertibi bulunmayan ilama bağlı borçlar ile özel 
kanunlar gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen 
hakedişler. 

» » • ^ > • • • < » •< 

k) Geri verilecek parala 
1) Faiz, acyo, para fark 
hesaplarının faiz ve mu 
nunların verdiği yetkile 
misyon, Gider Vergisi v 
lacak hizmetler karşılığın 
m) Diğer borç ödemel 
Bu harcama kaleminden 
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