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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

12 Şubat 1982 Cuma 

iki oturum yapılan bu birleşimde : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1765 sayı

lı Üniversite Personel Kanunu ile 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hak
kında (1/265) (S. Sayısı: 315) ve 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da (1/252) (S. Sayısı : 329); 

Kanun tasarıları kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 19.50 
de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MiiK Güveriök Konsey* Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN {K. K. K. ve MÜH GüvenOk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. Ve MÜB GüveriHc Konseyi Üyesi) 
Orantiral Nejat TÜMER <Dz. K. K. ve MflK Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN <J. Gn. K. ve MÜH Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısmm] 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve MUlî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/74; M. G. Konseyi : 1/303) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 1982 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ile Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu, 330 sıra sayısı ile basılıp dağı
tılmıştır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçeyi, Hükümet adına Konseye sunmak üzere, 

sözü Sayın Başbakana bırakıyorum. 
Buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN BÜLBND ULUSU — Sayın Baş
kanım, Millî Güvenlik Konseyinin Sayın Üyeleri; 

27 Eylül 1980 tarihinde tasvibinize mazhar ol
muş Hükümet Programımızın esasları dahilinde ha
zırlanmış ve Danışma Meclisince müzakere olunmuş 
1982 bütçesini görüşünüze sunuyorum, Bu vesile ile, 
ekonomi ve bütçe hakkındaki bazı temel hareket 
noktalarımızı ve alınan sonuçları da kısaca belirtmek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, ekonomik ve sosyal alanda henüz 
kalkınmakta olan bir ülke durumunda bulunmamız
dan doğan temel problemlerimiz vardın Geçmişteki 
istikrarsızlıklar sebebiyle, olaylara kısa vadeli olarak 
bakılması ve toplum olarak gayretlerimizi, ekonomi 

(1) 330 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

dışı faktörler üzerinde yoğunlaştırma zorunda kalın
ması, bu problemleri daha da artırmış ve geçmiş yıl
larda, ekonomi tıkanmıştır. 

Desteğinizle, izlediğimiz ekonomik ve sosyal po
litikalarla esas olarak, rasyonelleşmeyi sağlama, der
lenip toparlanma ve yeniden ilerlemek için gerekli 
olan alt yapıyı oluşturma gayreti içinde bulunuyo
ruz. 

Aldığımız tedbirleri, rahatsız edici bulanlar ola
bilecektir. Biz Hükümet olarak, politikalarımızı ve 
önceliklerimizi, fedakârlıkların adaletli bir şekilde 
dağıtılmasına itina ederek, toplumun bütünlüğünün 
menfaatlerini ve ekonominin geleceğini gözönünde 
tutarak belirlemekteyiz. 

Gelişmeyen bir ekonomi, gerilemeye mahkûm
dur. Ancak, özel dış destek olmadan günlük ihtiyaç
larını dahi karşılayamayan, üretimi çok geri plana 
atmış ve bölüşüm hummasına tutulmuş bir ekono
mik yapı ile gelişmeyi bağdaştırmak da mümkün de
ğildir. 

Ekonomimiz bir noktada böyle bir duruma düş
müş idi. Krizden çıkış için yapılması gereken feda
kârlıkların ertelenmesini, problemleri müzminleşti-
recek ve sadece bugünü değil, geleceği de tehlikeye 
atacak bir yol olarak görmekteyiz. Kimsenin, bizim 
yapamadığımız yahut yapmadığımız fedakârlığı, bi
zim namımıza yapacağını düşünemeyiz., 

Toplum olarak daha iyi bir hayat istiyorsak, kar
şılığını vermek ve yapılan fedakârlığı rasyonel bir bi
çimde değerlendirmek zorundayız. 

Sayın Başkanım, Millî Güvenlik Konseyinin Sa
yın Üyeleri, problemlerimizin daha çetrefil bir hale 
gelmesinde ve çözümlerde güçlüklerle karşılaşüma-
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sında, kavram karışıklıklarının ve gecikmeli teşhis
lerin önemli bir payı olmuştur. Bu meyanda, Türki
ye'de, gelişmekte olan bir ülke durumundan kurtul
mak için, kaynakların harekete geçirilebileceğinin 
ve üretimin daha hızlı artırılabileceğinin kabulü, 
uzun zaman almıştır. Başlangıcında ciddiye alınma
yan sınaî gelişmenin, gittikçe önemli bir yapısal de
ğişiklik ve potansiyel oluşturduğunun kabulü zaman 
almış ve bu durum, bazılarınca, ancak sınaî gelişme, 
durmak zorunda kaldığında fark edilmiştir. 

Yine, mesela % 6, % 7 oranındaki gelişmenin ve 
yatırım artışlarının sosyal refah ve işsizlik yönün
den önemi, ekonomi durduğu, millî gelir ve yatırım
lar gerilediğinde daha iyi anlaşılmıştır. Gelecekte 
birbirini destekleyen sağlıklı bir demokratik rejim 
ile düzenli bir ekonomik yapının gelişip kökleşme
sinde, kavramlarda ve problemlerin teşhisinde mu
tabakata varmanın büyük bir payı olacağına inanı
yoruz, 

• Sayın Başkanım, Millî Güvenlik Konseyinin Sa
yın Üyeleri, Hükümetimizin, ekonomik problemleri
mizle ilgili görüşlerini ve buna dayalı temel politika 
tercihlerini genel hatlarıyla şöyle özetlemek mümkün
dür : 

Dünyada ve çevremizde yaşanan tecrübelerin gös
terdiği üzere, az gelişmişlikten kurtulmak için kulla-
nılalbilecek, bugünden yarına sonuç veren, her derde 
deva hazır reçeteler yoktur. Enflasyonla, gelişmeyi hız
landırmak, refahı artırmak mümkün değildir. Az ge
lişmiş bir ülke gibi üretirken, gelişmiş bir ülke gibi 
harcama sürdürülemez. Enflasyonla, reel gelir değil, 
'gelir çekiştnesi yaratılmakta; ekonomi işlemez hale 
gelmekte, sosyal yapı yara almaktadır. Enflasyonu 
taşlatmak kolaydır; ancak, enflasyonu durdururken, 
toplum olarak katlanılması gereken sıkıntıların büyük
lüğü, daima hatırda tutulması gerekir. 

„- Ülkemizde, duraklamış olan üret'im, alınan tedbir
ler ile yeniden aratmaya başlamıştır. Fiyat artışları
nın kontrol edilmesinin önemi, yatırım, tüketim, üre
tim, ithalat, ihracat gibi ekonomik kararların daha 
rasyonel bir ortamda alınmasına ve adil bir gelir po
litikasının izlenmesine imkân vermesinden doğmakta
dır. izlediğimiz politika sonucu, enflasyonist bekle
yişler kırılmış, enflasyonu devamlı olarak besleyen 
gelir çekişmesi durmuştur. 

Fiyat artışlarını düşürmede sağlanan başarı önem
li olmakla 'birlikte, bugün varılan % 36 - 37 oranı, 
normal şartlarda ka'bul ediîöbilecelk makul bir seviye 

değildir. 1982 yılında hedef aldığımız % 25 oranına 
inilebiknesi için, gayretlerimizi aynı yönde, ara ver
meden sürdürmek zorundayız. 

Ekonomimizde sermaye birikimi belli bir seviyeye 
(gelmiştir. Aynı zamanda) reel kaynaklar da sınırlı
dır. Bu şartlarda, yatırın hacm'ini artırmak kadar, 
yatırım harcamalarında verimliliği de büyük bir dik
katle değerlendirmek gerekmektedir. Kamu tasarruf
larını artırarak toplam tasarruf hacmini net alarak 
•çoğaltmak imkânı, gönüllü tasarruflar üzerinde do
ğacak ters etki sebebiyle sınırlıdır. Bu sınırı aşacak 
•tarzda yatırım veya çok uzun bir süre fayda sağla
yamayacak verimsiz yatırım, katlanılması gereken fe
dakârlığın, toplumun rızasını aşan bir noktaya gel
mesi demek olur ki, bunun Yüce Milletlimizin temel 
siyasî tercihi ile, yani hürriyetçi demokratik rejim 
ile bağdaşması mümkün değildir. 

Verimsiz yatırımlar, önceliği düşük yatırımlar, 
toplum için, taşınması gerekli olmayan bir yüktür. 
Bu sebeple, yatırıma ayırdığımız kaynakları, süratle 
sonuç alacak şekilde, en verimli alanlara yönlendir
meye gayret etmekteyiz. Ekonomimizin en büyük ve 
müzmin darboğazı olan ödemeler dengesinde, ekono
mik faaliyeti engelleyecek (bir ithalat kısıtlamasına git
meden, döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesine 
dayalı bir ferahlama sağlanmaktadır. Mevcut üretim 
dışa açılmakta, dış şartlara daha duyarlı bir üretim 
yapısı oluşmaktadır. İhracatın miktar ve kompozis
yonunun gösterdiği bu yapısal değişim, döviz kazan-, 

. dırıcı işlemleri baskı altında tutan faktörlerin gideril
mesi w bu alanda döviz ikame edici faaliyetlere kı
yasla, nispeten eşit şartların uygulanması yoluyla sağ
lanmaktadır. Bu politika, aynı zamanda, tarım sektö
ründen diğer sektörlere büyük çapta kaynak aktarıl
masını önlemekte, bu sektörlerde normal kâr sevi
yelerini aşan aşırı rantların oluşmasını ve gelir dağı
lımının kötüleşmesini frenlemekte, tarımsal gelişmeyi 
teşvik etmektedir. 

Sayın Başkanım, Millî Güvenlik Konseyinin sayın 
üyeleri, Hükümetimiz tarafından 1 815 000 000 000 
lira olarak sevkedilmiş bulunan 1982 konsolide dev
let bütçesi, yapılan değişiklikler sonucunda, yaklaşık 
11 000 000 000 lira eksiğiyle ve 10 aylık olmak üze
re 1 804 000 000 000 lira olarak bağlanmış bulunmak
tadır. 1982 yüi bütçe büyüklüğü tespit edilirken, 1981 
uygulama sonuçlarından hareket edilmiş ve program
lanan büyüme hızı ve fiyat artış oranı ve bütçe gelir
lerindeki gelişmeler gözönünde tutulmuştur. 
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Enflasyonun önlenmesi konusunda 1981 yılında 
kaydedilen olumlu gelişmenin 1982 yılında da sürdü
rülmesi üzerinde önemle durulmuştur. Diğer yandan, 
ekonominin üretim yönünden canlandırılmasına ve 
özellikle enerji ve temel altyapı sorunlarının ortaya çı
kardığı tıkanıkların çözümüne de itina gösteril
miştir. 1 558 000 000 000 lira olarak kanunlaşan 
1981 bütçesinde, fiilî harcamanın, malî yıl so
nunda 1 525 000 000 000 dolaylarında kalması 
beklenmektedir. Buna göre, 1982 bütçesi, 1981'e gö
re % 18 dolayında büyüme göstermektedir. 12 aylık 
bazda bu oran % 41 olmaktadır., 

Bütçenin gayri safi millî hâsıla içindeki payı ise, 
geçmiş 5 yıllık dönemin ortalamasına uygun şekilde, 
% 25 civarında 'bulunmaktadır. Bütçe ödeneklerinin 
çeşitli tertiplerde olmak üzere toplam 566 000 000 000 
lirası personel giderlerine, 354 000 000 000 lirası carî 
hizmet giderlerine, 330 000 000 000 lirası yatırım, 
553 000 000 000 lirası ,dâ transfer giderlerine ayrıl
mıştır. 

Cari hizmet giderlerine ait ödemeklerde planlaman 
fiyat artışı oranında artış yapma prensibinden hare
ket edilmiş; ancak, emniyet, adalet gibi önem taşıyan 
hizmet alanları ayrıca takviye edilmiştir. 

Transferler içinde en büyük payı, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin finansman ihtiyacı için ayrılan kay
nak teşkil etmektedir. 1982 yılı içinde genel bütçe 
gelirlerinin 1 715 000 000 000 liraya ulaşması bek
lenmektedir. 24 000 000 000 lira katma bütçe geliri 
ve 65 000 000 O00 liralık istikraz hâsılatı ile konsolide 
bütçe gelirleri, 1 804 000 000 000 lirayı bulacaktır. 

'Bu 'büyüklükler içinde 1982 bütçesinin, yıl için
de, ek ödeneğe ihtiyaç göstermeden, uygulanan istik
rar programı ile tutarlı bir şekilde ve temel hizmet 
alanlarında herhangi *bir eksikliğe meydan verilmek
sizin yürütülebileceği kanaatindeyiz. 

Bu vesile ile üzerinde durmak istediğim bir diğer 
husus da, kamu personelinin durumuyla ilgilidir. Ka
mu personelinin istihdam ve ücret rejiminde bir re
form yapılması amacıyla 1970 yılında yürürlüğe ko
nulmuş olan Devlet Memurları Kanununun, anılan 
tarihten »günümüze kadar yapılan çok sayıdaki ek ve 
değişiklikle asıl amacından sapmış olduğu, bu Ka
nuna ve istihdamla ilgili diğer kanunlara tabi kamu 
personeli arasında önemli ölçüde ücret dengesizliği 
doğduğu bilinmektedir. 

Bu durum gözönünde bulundurularak, alınması 
gereken acil tedbirler konusunda yapılan çalışmalar 
sonucunda, hazırlanan kanun tasarısı, 16 Ekim 1981 

tarihinde Millî Güvenlik Konseyine sunulmuş; Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonunun de
ğerli katkılarıyla geliştirilmiş ve Millî Güvenlik Kon
seyinde yapılan müzakereler sonucunda, son ve en uy
gun şekli verilerek, kanunlaşmış bulunmaktadır. 

IBaşta Sayın Devlet Başkanımız ve Millî Güven
lik Konseyinin değerli üyeleri olmak üzere, kamu 
idaresinin en önemli konularından birini teşkil eden 
söz konusu tasarının kanunlaşmasında büyük emeği 
ve katkısı bulunan tüm ilgililere Hükümetim adına 
şükranlarımı sunarım., 

iSayın Başkanım, Millî Güvenlik Konseyinin sayın 
üyeleri, (bugüne kadar yol gösterici uyarılarından ya
rarlandığımız ve itimadından ıgüç aldığımız Yüce He
yetinizi şahsım ve Hükümet üyesi arkadaşlarım adına 
saygılarımla selamlarım., 

Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Bütçenin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
iSayın Konsey üyelerinden söz almak isteyen yar 

mı efendim?.. 

(Buyursunlar Sayın Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 
Devlet Başkanım; 1982 malî yılı genel ve katma bütçe 
kanun tasarıları üzerinde, 30 Kasım 1981 tarihinden 
bu yana, Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyo
nunda, Danışma Meclisi Genel Kurulunda ve son 
olarak Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
Bütçe - Plan Komisyonunda teknik, malî, ekonomik 
ve sosyal açılardan yapılan inceleme ve değerlendir
meler tamamlanmış ve bütçe tasarısı son şeklini almış 
bulunmaktadır. 

(Memleketimiz, 1982 yılında, ekonomide geçen 
yıllardan kalan sorunların giderilmesine dönük istik* 
rar politikalarının önplanda tutulacağı bir bütçe yılı 
daha yaşayacaktır. Malî yılın takvim yılına uygun, 
hale getirilmesi nedeniyle 10 aylık olarak ve istikrar 
politikalarına ağırlık verilerek hazırlandığı anlaşılan 
1982 malî yılı konsolide devlet bütçesinin, Hükümet
çe, 1 815 000 000 000 lira olarak sunulmuş olduğu 
görülmektedir. Bütçenin hazırlanmasından sonra or
taya çıkan ihtiyaçlara ve hizmet gereklerine göre ya
pılan değerlendirilmeler sonucunda ise, 1 804,7 tril
yon olarak tasarıya son şeklinin verildiği anlaşıl
maktadır., 

1981 yılı konsolide bütçe uygulaması sonucun
da harcamaların, 1 525 000 000 000 lira olarak, gelir
lerin ise buna çok yakın tutarda gerçekleşeceğinin 
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Hükümet yetkililerince ifade edilmiş olması, olumllu I 
bir gelişme olarak değerlendirilebilir., 

Kamu kaynaklarının israftan uzak, hizmetin ge
reklerine göre ve etkin kullanımına verilen önem 
azaltılmadan, hatta artırılarak, 1982 yıllında ve ge
lecek yıllarda da sürdürülmelidir., 

Devlet idaresi ve ekonominin yönlendirilmesinin 
temel araçlarından birisi olan bütçenin, sağlıklı kay
naklara dayandırılmamasının doğurduğu sorunllar çok 
iyi bilinmektedir. Bu nedenle, bütçenin sağlıklı finans
man kaynağını oluşturan vergiler konusu, 12 Eylül 
1980 tarihinden sonra ele alınarak gerekli düzenle
meler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde, vergi gelirleri
nin artırılması tek amaç olmamış; bunun yanında, 
sosyal politikaların gereği olarak, vergi yükünü azal- I 
tıcı, gelir dağılımını iyileştirici ve vergi verimliliğini 
artırıcı tedbirler de alınmıştır. Söz konusu tedbirler I 
cümlesinden olarak Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
İşletme Vergisi, Gider Vergisi, Emlak Vergisi, Mo
torlu Taşıtlar Vergisi, Malî Denge Vergisi kanun
larında düzenleme yapılmış; Emlak Alım Vergisiyle, 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi kanunları yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Bu düzenlemelerden beklenen sonuçların alınması 
ve vergi kayıplarının önlenebilmesi için yetenekli, bil- I 
gili vergi memuru ve denetim elemanı yetiştirilmesi- I 
ne, vergi denetiminin yoğunlaştırılarak etkinlik ka- . 
zandırılmasına daha çok gayret sartfedilımelidir. 

Vergi kanunlarının eksiksiz ve objektif uygulan
masına, vatandaş ile idare arasındaki ilişkilerin daha 
iyi bir ortamda gerçekleştirilmesine önem verilmeli
dir. 

Devlet bütçesi üzerinde konuşurken, sıkı ilişkisi 
dolayısıyla önemli gördüğüm bazı konuları dikkatini
ze sunmakta yarar görmekteyim. I 

Ekonomide uygulanmakta olan istikrar politika
larıyla beklenen sonuçlar alındıkça, büyüme ve kal- I 
kınma tedbirlerinin yeniden ön plana geçeceği tabii
dir. Bunun için gereken çalışmaların, ilgililerce ya
pılmakta olduğu kuşkusuzdur. Toplum olarak daha ] 
çok tasarruf etmemiz gerektiğine inanmaktayım. Ya- j 
pılan tasarrufların verimli yatırım alanlarına, istih
damı artırıcı konulara yönlendirilmesi, tasarrufların 
teşvikiyle birlikte dikkate alınmalıdır. 

Kamu yatırımlarının büyük bir bölümünü ger
çekleştiren Kamu İktisadî Teşebbüslerine, bütçeden 
büyük miktarda kaynak transfer edilegelmektedir. 
Temel ilkeleri Atatürk tarafından belirlenen ve ül
kenin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuş bu- j 

lunan bu kuruluşlara, kalkınmada üstlenecekleri 
fonksiyonlara göre, bütçeden, gerektiğinde transfer 
yapılacağı tabiidir. Ancak, bu kuruluşların etkin, 
verimli ve kaynak yaratacak bir şekilde faaliyetleri
ni sürdürebilmeleri için, idarî ve malî yapıları ile, iş
letme politikalarına ilişkin tedbirlerin belirlenerek, bir 
an önce uygulamaya konulmasında yarar görülmek
tedir. IBöylece, bu kuruluşlar kaynak yaratır hale 
gelerek, bütçeden daha az kaynak transferine ihtiyaç 
göstereceklerdir. 

Halen diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin de 
önemli sorunlarından birisi istihdam konusudur. 
Önemli boyutlara varan işsizlik sorununun taşıdığı 
sosyoekonomik önem ile orantılı olarak ele alınma
sına ihtiyaç vardır. Uygulanmakta olan ekonomik is
tikrar tedbirleri yanında, programlı bir şekilde, iş
sizliği azaltacak tedbirlerin de süratle geliştirilerek 
uygulamaya konulmasında ülkemiz açısından yarar 
ve zaruret görülmektedir. 

Devlet hizmetinde olan personelin daha iyi bir ha
yat düzeyine kavuşturulabilmesi için, bugünkü eko
nomik şartlara ve bütçe imkânlarına göre mümkün 
olan iyileştirmenin yapılmasına çalışılmıştır. An
cak, bu düzenleme nihaî bir düzenleme nite
liğinde bulunmamaktadır. Devlet memurları il& 
sair personel ve tüm çalışanların maaş ve üc
ret sisteminde sadeliği, görevlere göre dengeli 
ve makul ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla 1970 
yılında uygulamaya konulmuş olmakla birlikte, he
define ulaşamamış ve eski barem sistemini aratır de
recede karmaşık bir hale gelmiş olan bugünkü perso
nel rejiminin, işlerliğini ve güncelliğini koruyabile
cek sağlam ilkelere ve makul ölçülere dayalı mo
dern bir yapıya kavuşturulmasına büyük ihtiyaç bu
lunmaktadır. Bu konudaki düzenleme çalışmaları, 
1982 yılı içinde sonuçlandırılmalıdır. 

Son olarak, 1983 yılı bütçesinin hazırlanması sı
rasında, 10 aylık olan bu bütçeye nazaran, ilavelerin, 
gerekli ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edil
mesi gerektiğine işaret etmek isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Tümü üzerinde söz isteyen başka arkadaşımız 

var mı?.. Yok. 
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe kanun tasarısının 1 inci maddesini okutu

yorum: 
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1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider IBütçesi : 

MAIDİDE 1. — Genel İBütçeye giren dairelerin 
harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 780 640 059 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan, giderlerle ilgili 
1 inci madde kapsamına giren genel bütçeye dahil 
bakanlık ve dairelerin bütçelerinin görüşmelerini, 
programımıza göre yapacağız. 

MİLLÎ GÜVE'NLİIK (KONSEYİ GENEL 
SEKRETERLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKıAıN — Görüşmelere, (Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliği Bütçesinden başlıyoruz. 

(Komisyon ve İMillî Güvenlik (Konseyi Sekreter
leri yerlerini almışlardır. 

(Millî Güvenlik IKonseyi Bütçesi üzerinde görüş
me açıyorum. 

Söz almak isteyen tvar mı?.. 'Yok. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: IKabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım: 

İMillî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliği Bütçesi, 

Bölüm 

101 

Lira 

112 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Millî Sarayların İdare ve 
Korunması 

1 113 452 000 

17 970 000 

Bölüm Lira 

(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 17 970 000 
BAŞKAN —- Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi Bütçesi kabul edilmiştir; 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

OANIŞMİA MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Bütçesinin görüş
mesine başlıyoruz. 

/Komisyon ve Danışma Meclisi adına ISayın Baş
kanı yerlerindeler. 

Danışma Meclisi 'Bütçesi üzerinde görüşme açı
yorum. 

ISöz isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 

'Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: IKabul edenler.. Etmeyenler... (Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 170 1*86 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 228 676 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Transfer Harcamaları 2 937 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-

• rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi IBütçesi kabul edilmiştir; hayır
lı, uğurlu olsun. 

— 183 



M. G. Konseyi B : 96 17 , 2 , 1982 O : 1 

DEVLET ©AjŞKIANLIÖI BÜTÇESİ 

BALKAN — Devlet Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri 
yerlerini almışlardır. 

Devlet İBaşkanliğı Bütçesi üzerinde görüşme açı
yorum1: 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Devlet Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 276 671 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılmayan Transferler 4 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza . sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Başkanlığı Bütçesi de kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

SAYIŞTAY (BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

'BAŞKAN — Sayıştay İBaşkanlığı (Bütçesine geçi
yoruz. 

Komisyon ve Sayıştay Başkanı yerlerini aldılar. 
Sayıştay Bütçesi üzerinde görüşme açıyorum: 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel Yönetim Ve 
IDestek Hizmetleri 409 421 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme, Yargı ve 
Karar Hizmetleri 434 637 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 14 020 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı /Bütçesi de kabul edilmiştir; 
hayırlı oğurlu olsun. 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLİĞİ 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
'Bütçesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Sayın Başkan yerlerindeler.. 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde görüşme 

açıyorum: 
Söz almak isteyen (var mı?., Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

©ölümleri okutuyorum : 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

l/lll 

Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
İnceleme ve Yargı 
Hizmetleri 

26 369 000 

5(8 465 000 
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Bölüm Lira 

900 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Da-
584 000 

Hizmet Programlarına 
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi de ka
bul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

IBAIŞBAKAINLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesine geçiyoruz. 
(Komisyon ve ISayın Başbakan yerlerini almışlar

dır. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: İKabul edenler... Etmeyenler... İKabul edil
miştir. 

Bölümlerini okutuyorum: 

Başbakanlık Bütçesi 
Bolüm 

101 

Lira 

111 

900 

Genel Yönetim ve 
(Destek Hizmetleri 545 232 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IBakanlıklararası İşbirliğini 
Sağlamak ve Hükümetin 
Genel (Siyasetini 
İzlemek 934 080 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet (Programlarına Da
ğıtılmayan Transferler 2 431 349 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçesi 

Bölüm Lira 

111 
25 411 000 

edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
IMillî Güvenlik Hizmet
lerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MİT MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

İstihbarat Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 3 592 716 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

111 

111 IDevlet Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 71 892 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 
Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

111 

Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Nükleer Enerji Alanında 
(Araştırma ve Uygulama 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

53 026 000 

660 393 000 
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Bölüm 

900 

Lira 

(Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Deniz Müsteşarlığı Bütçesi 

16 627 000 

Bölüm 

111 

Lira 

68 584 000 
Deniz Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Basım Yayını Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve . 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

57 871 000 

111 
865 2i24 000 

900 
1 600 000 

Devlet Enformasyon 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi de kabul edilmiştir; hayırlı, 
uğurlu olsun efendim. 

DEMLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
(MİÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESt 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtı Müste
şarlığı Bütçesine geçiyoruz. 

Komisyon ve ilgili IBakan yerlerini almışlardır. 
(Bütçe üzerinde görüşme açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı efendim..? Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

665 8318 000 

1 003 643 000 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 5 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı İBütçesi de böylece ka
bul edilmiştir; hayırlı olsun. 

DİANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKIAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesine ge
çiyoruz. 

(Komisyon ve ilgili IBakan yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini aylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

84 756 000 
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Bölüm Lira, 

111 Yargı, Danışma ve 
İnceleme 285 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 11 276 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi de kabul edilmiştir; 
hayırlı olsun,, 

IDEVLET 'İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

'BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığı İBütçesine geçiyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ile ilgili 
IBakan ve Komisyon yerlerini aldılar. 

ıBütçe üzerinde görüşme açıyorum efendim. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yıok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 519 820 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 istatistik Verilerin Derlen
mesi ve Değerlendirilmesi 339 683 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 12 234 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsü IBaşkanlığının da büt
çesi kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
IBÜTÇESt 

IBAIŞJKİAIN — Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesine 
geçiyoruz efendim. 

Komisyon ve ilgili Bakan yerlerini almışlardır. 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde görüş

me açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 463 054 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun Dinî Konular
da Aydınlatılması ve İbadet 
Yerlerinin Yönetimi 11 516 091 000 
IBAŞKİAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 254 710 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı iBütçesi de kabul edil
miştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ıBÜTÇESt 

iBAŞJKİAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(Komisyon ve ilgili Bakan yerlerini almışlardır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üze

rinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
İBütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve 
IDestek Hizmetleri 438 443 000 
IBAŞKIAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu - Tapulama Ka
dastro ve Fotoğrametri 
Hizmetleri 4 470 891 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 65 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi de 
kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon <ve ilgili IBakan yerlerini almışlardır. 
(Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Büt

çesi üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji 'İşleri Genel 
(Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

Des-101 Genel Yönetim ve 
tek Hizmetleri 
BAŞKAN — ıBölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... IKabul etmeyen
ler... (Kabul edilmiştir. 

284 180 000 

111 (Meteorolojik Rasat ve Ana
liz Hizmetlerinin Düzenlen
mesi ve Geliştirilmesi Hiz
metleri 1 439 890 OOC 
BAŞKAN — (Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... (Kabul etmeyen
ler... 'Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 121 480 000 
BAŞKAN — IBölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... IKabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe
si de kabul edilmiştir; hayırlı olsun efendim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. {D. Meclisi : 1/76; 
M. G. Konseyi : 1/305) (D. Meclisi S. Sayısı : 6; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 332) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin görüşülmesine başlıyoruz. 

Katma bütçeli olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Plan Komisyonunun 
bu konudaki raporu 332 sıra sayısıyla basılıp, dağıtıl
mıştır. 

Komisyon ve ilgili Bakan yerlerini almışlardır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gö

rüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı efendim?... Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasa

rısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuyunuz efendim. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ 
YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1982 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 784 698 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

(1) 332 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 190 819 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11! Vakıf İşlemlerinin Yürütül
mesi 328 242 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İş
lemler 1 196 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

. Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Da

ğıtılamayan Transferler 69 104 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte, 1 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge

lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 784 698 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 899 698 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler 885 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte, 2 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz, 
MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1982 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi, bağlı (C) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,., Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yar
dımı maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl 
içinde elde edilecek gelir fazlalarım lüzumunda; 

a) 111 inci vakıf işlemlerinin yürütülmesi prog
ramının 01 inci alt programının 001 inci (Mülhak 
ve yeni vakıflar ile mazbut emlakinin yönetimi, işle
tilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300, 400 ve 
800 üncü, 

ıb) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 inci alt programının 001 inci (öğren
ci yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 
300, 400, 500 ve 600 üncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN 
isteyen?.. Yok. 

5 inci madde üzerinde söz almak 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — Mazbut Vakıflarda ilgililerin in

tifa hakları, 2762 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi
nin uygulanmasını gösterir tüzükte değişiklik yapı
lıncaya kadar Vakıflar Nizamnamesine ek 23.12.1937 
ve 13,10.1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir., 
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BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?,. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE. 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar (Konferans ücreti hariç), 
yolluk karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev 
yollukları ile ilgili tertipler için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..,. Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 9. — Bu Kanunu Barbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi de böylece 
kabul edilmiş oldu; hayırlı, uğurlu olsun. 

Gerçi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi kabul 
edilmiştir; ama Sayın Oramiral Tümer, bu bütçe hak
kında ilgili Bakandan bir bilgi almak istiyor. 

Buyursunlar efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade ederseniz, basında okuduğumuza göre, Beşik
taş'ta Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Akaretlerde-
ki evler bugüne kadar 30 bin liraya kiraya verilirken, 
evlerin hepsinin tahliye edilerek, ayda 30 lira kira ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü memurlarına lojman ola
rak verilecekmiş. Basında buna dair bir haber çıktı. 
Acaba bu doğru mudur, değil midir? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, Akaretlerdeki Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne ait evlerde iki çeşit insan oturmaktadır: Bir kıs
mı gerçekten varlıklı insanlardır; şu veya bu siyasî 
etkilerle, zamanında oraya yerleşmişler ve son dere
ce ucuz kiralarla oturmaktadırlar. Bunlar tahliye edi
leceklerdir; fakat bir kısım sakinler de, sosyal yar
dıma muhtaç, fakir ve gelirleri son derece az kim
selerdir; onlar yerlerinde kalacaklardır. 

BAŞKAN — Daire olarak kaç tanedir? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, şu anda yanımda rakamları yok; fakat bu 
dairelerde oturanların yarıdan biraz daha fazlası 
sosyal yardıma muhtaç kişiler; bir kısmı da tamamen 
zengin insanlardır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade ederseniz, bu konuda ufak bir görüşümü de 
bildirmek istiyorum. 

Büyük bir fırsattır; hakikaten belki otuz, kırk se
nedir oturanlar vardır, Acaba bunların hepsi birden 
çıkarılsa da - muhakkak ki, otuz kırk senedir hiçbir 
onarım ve tadilat da görmediğine göre, aslında İs
tanbul'un en güzel yerlerinden birisi, bir bölge - bun
lar toptan ele alınarak, günün şartlarına uygun hale 
getirilip de, ondan sonra Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne çok güzel bir gelir getirecek şekle sokulsa da
ha iyi olmaz mı? Bu konunun bir kere daha görüşül
mesinde yarar olduğu gerekçesiyle arz etmek istedim. 

Sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güveniik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/75; M. G. Konseyi : 1/304) (D. Meclisi 51, * 
Sayısı : 5; M. G, Konseyi S. Sayısı : 331) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu bütçe kanunu tasarısının Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu 331 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmış
tır. 

Komisyon ve ilgili Bakan yerlerini aldılar. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
üzerinde görüşme açıyorum. 

(1) 331 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi

nin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

1 inci maddeyi okuyunuz. 
TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞAR
LIĞI 1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUN TASA
RISI : 

MADDE 1'. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına 1982 malî yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (472 
225 000) lira ödenek verilmiştir, 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı onayınıza suna
cağım. 

A — CETVELİ . 

Bölüm Lira 

101! Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri il'41 145 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu Uy
gulamaları 268 687 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 62 393 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi bağlı (A.) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs,-
teşarlığı gelirleri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (472 225 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutacağım ve bölümlerini ayrı ayrı oylarımza 
sunacağım. 

B — CETVELt 

Gelir 
Türü Lira 

ı2 Vergi Dışı Gelirler 51 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

,3 Özel Gelirler 421 225 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz, 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca 1982 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi ovlarınıza sunuvorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 5. — TC Ziraat 'Bankası nezdinde açıl
mış «Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel 
Bütçeden ödenmesli gereken meblağ 1982 malî yılı 
için Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe
sine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 linçi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
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1. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/74; M. G. Konseyi : 1/303) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESÎf 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesine geçiyo
ruz. 

Komisyon ve Sayın Bakan yerlerindeler. 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşme açı

yorum efendim. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 5 844 156 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 13 222 541 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının in
fazı ve eğitimleri, tutuklu
ların muhafazası 8 791 917 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kaıbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 198 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi de böylece kabul edil
miştir; hayırlı uğurlu olsun. 

Yalnız ben bir hususta Sayın Adalet Bakanının 
dikkatini çekmek istiyorum. Bu sene, şimdi rakam 
hatırımda değil, lojman alımı için bir para konmuş
tur. Lojmanların 100 metrekareden aşağı olmasını ve 
şehrin en mutena yerinde değil - çünkü, o takdirde, 
Çok pahalı olacağı, için az lojman alabiliriz - normal 
bir yerde - tabiî en ücra bir yerde de demek istemi
yorum - alınmasının uygun olacağını burada işaret 
etmek istedim. Mesela, Ankara'da Çankaya'da o pa
ra ile 6 daire alınır; ama faraza Bahçelievier'de veya 
Cebeci tarafında 7-8 daire alınır ve bir de 100 met
rekareden yukarıya almasınlar. Çünkü, bizim alaca
ğımız konutlar zaten sosyal konutlardır; sosyal ko
nut olunca da, 150 metrekare, 160 metrekareye de 
çıkmak herhalde doğru olmaz. 

MADDE 6. — Anayasa Mahkemesinin 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim 
yönünden iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması sebebiy
le 1757 sayılı Kanunun ödemelere, borçlara, Toprak 
ve Tarım Reformu Fonuna ve malî konulara ilişkin 
40, 41, 182, 187, 190, 194, 196, 198, 201, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 219, 220 ve 223 üncü maddeleri 
ile 202 ncıi maddenin [(a), (c) #e (i) bentleri ile son 
fıkrasının sadece ilk cümlesi,] yeni bir 'kanun çıkın
caya kadar yürürlükte olup, Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı bu hükümleri uygulamakla görevli
dir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ! 
8 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1982 

yılı bütçe kanun tasarısı da böylece kabul edilmiş ol
du. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, biz de öyle düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Gerçi bu tahsisatın yapım için kon
masını da düşündük; ama uzayacak, belki daha pa
halıya mal olacak. Çünkü, üç senede biterse, üç sene 
sonraki fiyat artışlarım eklediğimiz takdirde, bu sene 
peşin yahut hazır olarak alacağımız bina, yaptıraca
ğımızdan belki daha da ucuza mal olur, diye düşün
dük; onun için o şekilde bıraktık. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emirlerinizle, 
bütçe kanunu metnine de, «kullanılma sahası 100 
metrekareyi geçmeyecek» diye koyduk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı Bütçesine geçi

yoruz efendim. 
Komisyon ve Sayın Bakan yerlerindeler. 
Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde görüşme açı-

yorum; 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 92 366 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı hizmetleri 239 543 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 15 123 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... KaJbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi de böylece kabul 
edilmiş oldu; hayırlı, uğurlu olsun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz efendim. 

Komisyon ve Sayın Bakan yerlerindeler. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş

me açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

102 Millî Savunma hizmetleri 317 700 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi de ka
bul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

A) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi, 
B) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi, 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesine geçiyo

ruz. İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerini 
de beraber görüşeceğiz. 

Komisyon ve içişleri Bakanımız yerlerindeler. 
içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşme açıyo

rum. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Bölüm 

101 

Lira 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi 
Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 3 186 851 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

111 Mahallî İdareler Hizmetleri 1174 850 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Nüfus İşleri Hizmetleri 1 918 029 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sivil Savunma Hizmetleri 300 567 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 101 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

A) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi

nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 24 526 172 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği - Sağlama ve Dü
zenleme Hizmetleri 33 116 433 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 310 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendini, Emniyet Genel Mlüd'ürlüğü Bütçesi üze
rinde de bir noktaya işaret etmek istiyorum, Sayın 
İçişleri Bakanımıza : Poiislerimliz için, «polisevleri» 
tabiri kullanılmış; yani orduevlerine paralel olarak. 
«Poİsevi» deyince, sanki oturduğu ev manası çıkı
yor burada; orduevi gibi değil. Buna, «polis lokali» 
demek, zannediyorum daha dloğru olacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELABATTİlN ÇETİNER — 
Etaredersiniz Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — Polisin evi gibi oluyor, karışıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİİN ÇETİNER — 

Değiştiririz Sayın Başıkanım. 
iBAŞKAN — Mesela biz ona «subayevi» deme

dik. »orduevi» dedi'k; ordu bir camia olduğu için. 
«Etoriiyetevi», o da olmuyor. En iyisi lokaldir bu, 
bir nevi lokal; oraya gidip otturacaklar; bizim ordu-1 

evine paralel olarak. Belki dalha iyi bir talbir de bu
labilirseniz, bilemiyorum, ama her halü karda «polis-
evi» olmuyor, manası başka türlü oluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAOATTİN ÇETİNER — 
Anladım Sayın Başkanını. En uygun tabiri bulur, za
tı âlinize takdim ©deriz. 

'BAŞKAN — Onun yapımı için bütçeye de bir 
hayli para kondu. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER — 
Sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

B) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

'BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı Büt
çesinin bölümlerine geçimesıkıi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

IBölümleri okutuyorum : 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 34 511 393 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmıiştir. 

112 Jandarma Genel Komutan
lığının Yeniden Teşkilatlan
dırılması ve Modernizasyonu 
(RE - MO) 1 168 12(1 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Böylece, İçişleri Bakanlığı bütçesiyle, ona bağlı 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçeleri de kabul edilmiş oldu. Hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesine geçi

yoruz. 

Komisyon ve Dışişleri Bakanımız yerlerini almış
lardır. 

Bütçe üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı efendim?... Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 873 084 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 Dış Politikanın Yürütülmesi 973 325 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yü-
tülmesi 7 529 991 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 2 490 755 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi de böylece ka
bul edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Ancak, bu arada da bir noktaya gene işaret et
mek istiyorum : Bu, dört tane büyükelçiliğimizin bu
lunduğu yerler vardır; bir tanesi Mogadişo aklımda 
da, diğerleri hatırımda değil; oralarda ev kiralarının 
maaşı dahi geçtiği ve bir ila üç senelik peşin alın
dığı ileri sürülerek, bu kiraların Devlet tarafından 
karşılanması; ona mukabil, maaşlarından üçte bir 
nispetinde kesilmesi teklif ediliyordu. 

Biz onu müzakere ettik; kârlı bir şey olmayacak; 
orada ev almak daha kârlı olacak. Çünkü, bir senelik 
veya üç senelik kira ödeyeceğiz. Onu ödeyeceğimize, 
biraz daha fedakârlıkta bulunalım, ev alalım. Ona 
mukabil gene üçte birini keselim; ama, hiç olmazsa 
ev, lojman bizim olur, ki birçok dış ülkeler bunu böy
le yapmışlar. Vaktiyle biz yapamadığımızdan dolayı 
çok büyük zararlara uğramışız, hep kira ile bugüne 
kadar idare etmişiz. Eğer çok uzun seneler evvel böy
le yerlerde lojman alınmış olsaydı, bu kadar dövizi
miz dışarıya gitmeyecekti ve maaşlarından kesmek su
retiyle, hem gittiği yerde hemen ev bulabilecekti. O 
bakımdan, biz bunu daha uygun bulduk. Maliye Ba
kanımızla görüşerek bir program dahilinde bunu ta
hakkuk ettirebiliriz. Ev almak daha doğru; bir seneli
ğini vereceğimiz bir kişi olsa bir şey değil. Kaç tane 
ev var orada?. Birçok memur var, arkadaşımız var 
orada. Bunları bir toplarsak, bir hayli rakam tutu
yor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ILTER TÜRKMEN — Em
redersiniz. 

MILLÎ EĞITIM BAKANLIĞI BÜTÇESI 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığımızın bütçe

sine ve bununla ilgili olarak da üniversitelere ait kat
ma bütçe tasarılarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Üniversitelere ait kanun tasarıları programdaki sı
raya göre 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 
sıra sayıları ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon ve Millî Eğitim Bakanımız yerlerini al
mışlardır. 

Bu bütçeler üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?... Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 

101 

Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 6 327 965 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Temel Eğitim ve öğretimin 
Gerçekleştirilmesi ve Gelişti
rilmesi 91 012 017 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul edeny 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik 
Ortaöğretimin Gerçekleştiril
mesi ve Geliştirilmesi 73 623 340 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yükseköğretimin Gerçekleş
tirilmesi ve Geliştirilmesi 2 545 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Yaygın Eğitim 8 100 117 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Yurt dışı İşçi Çocukları Eği
timi ve öğretimi 160 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Akademiler 4 778 172 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 654 119 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Kandilli Rasathanesi Bütçesinin bö

lümlerini okutuyorum : 

Kandilli Rasathanesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri '22 810 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uzay ve Yer Bilimleri Hiz
metleri 24 944 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 1 470 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VALtDEBAĞ SANATORYUMU VE 
ÖĞRETMENLER HASTANESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Validebağ Sanatoryumu ve Öğret
menler Hastanesi Bütçesinin bölümlerini okutuyo
rum : 

Validebağ Sanatoryumu ve öğretmenler 
Hastanesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 25 336 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul/ edilmiştir. 
Yataklı Tedavi Hizmetleri 194 110 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Lira I Bölüm 

113 Orta Dereceli Meslek öğretimi
ni Gerçekleştirme ve Geliş
tirilmesi 16 136 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 6 165 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU VE 
ÜNIVERSITELERARASı KURUL BÜTÇESI 
BAŞKAN — Yükseköğretim Kurul ve Üniversi

telerarası Kurul Bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 
101 Yükseköğretim Kurulu ve 

Üniversitelerarası Kurul 165 231 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi böylece kabul edil
miş oldu. 

Bu Bakanlığa bağlı katma bütçeli üniversiteler 
kanun tasarılarına geçmeden evvel, birleşime 15 dakika 
ara veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 11.00 

•••>—--•>•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mîlfi Güvenlik Koıdseyi Üyesi) 
Oramıiral Nejat TÜMER <Dz. K. K. ve MHK Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Müfi Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

4. — Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/78; M. G. Kon
seyi : 1/307) (D. Meclisi S. Sayısı : 8; M. G. Konse
yi S. Sayısı : 334) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi kabul edilmişti; Bakanlığa bağlı katma büt
çeli üniversite kanunu tasarılarının oylamalarını ya
pacağız şimdi. 

(1) 334 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Evvela, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuyunuz efendim. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1982 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (6 618 527 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutarak, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Bölümleri okutuyorum : 

— 197 — 



Bölüm 

101 

10i 

111 

132 

133 

135 

136 

137 

151 
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CETVELİ 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-
ıu'.„ ıvaooı ütLimuşür, 
Medıko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenıer... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edaiıer... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir < 
Antalya Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.-.. Kabul edilmiştir* 
Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

B : 96 17 s 2 .. 1982 O : 2 

Bölüm 
Lira 

728 584 000 

190 240 000 

287 608 000 

164 188 000 

124 193 000 

3 053 571 000 

277 851 000 

330 880 000 

355 752 000 

Lira 

153 137 477 000 

154 149 276 000 

157 100 338 000 

160 

Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
ilahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 238 902 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Ziraat Fakültesi 479 667 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (6 618 527 
000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

184 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN —. Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

20 000 000 

172 800 000 
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Gelir 
türü Lira 

3 Özel gelirler 6 425 727 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1982 ma

lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hüküm
lerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 4. — Ankara Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin

de yürürlüğe girer. 

17 . 2 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt

çe Kanun Tasarısı da kabul edilmiş oldu. 
5. — Hacettepe Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt

çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/79; M. G. 
Konseyi : 1/308) (D. Meclisi S. Sayısı : 9; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 335) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesinin bütçesine 
geçiyoruz. 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okuyunuz efendim. 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 

BÜTÇE KANUNU TASARISI 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesine 1982 

Malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (4.598 228 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutarak, bölümlerini ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 563 189 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

(1) 335 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

104 

111 

132 

133 

135 

ve Rektörlüğe bağlı okul 
araştırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

136 Sağlık Bilimleri Fakültesi 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

138 Trabzon Tıp Fakültesi 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

117 609 000 

Bölüm 

344 673 000 

127 726 000 

116 346 000 

114 679 000 

70 640 000 

1 576 579 000 

151 122 000 

44 627 000 

Lira 

2 641 000 

65 941 000 

161 
173 987 000 

141 Eskişehir Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

159 Mezuniyet Sonrası Eğitimi 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Sosyal ve İdarî Bilimler 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Mühendislik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE .2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirle

ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 598 228 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 

180 128 469 000 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

30 200 000 

24 800 000 
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Gelir 
türü Lira 

3 Özel gelirler . 4 543 228 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi, bağh (B) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Hacettepe Üniversitesince 1982 

malî yıhnda elde edilecek gelir çeşitlerinden herbiri-
nin dayandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarımn tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hacettepe Üniversitesinin 1982 Malî Yılı Bütçesi 

böylece kabul edilmiş oldu. 
6. — İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 1982 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/80; M. G. Konseyi : 1J309) (D. Meclisi S. Sayısı : 
10; M. G. Konseyi S. Sayısı: 336) (1) 

BAŞKAN — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
si, 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüş
melerine geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER AKADEMİLERİ 

1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
MADDE 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade

milerine 1982 malî yılında yapacakları hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 651 
932 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

111 Adana l.T.l. Akademisi 241 012 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

112 Ankara l.T.l. Akademisi 1 478 881 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

113 Bursa l.T.l. Akademisi 247 709 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

114 Eskişehir l.T.l. Akademisi 928 434 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

115 İstanbul l.T.l. Akademisi 665 782 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

116 Trabzon l.T.l. Akademisi 90 114 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir < 

(1) 336 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade

milerinin gelirleri, bağlı (fi) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (3 651 932 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

94 690 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştik 

2 Vergi dışı gelirleri 18 270 000 
•N BAŞKAN — Bölümü oyla

rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

3 Özel gelirler 3 538 972 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir t 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade-
milerince 1982 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden h'er birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. * 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yoktur. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade-
milerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş

meye yetki veren 'kanunlar, bağlı (G) işaretli ceitvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
Bütçe Kanun Tasarısı da kabul edilmiş oldu. 

7. — İstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/81; M. G. Kon
seyi : 1/310) (D. Meclisi S. Sayısı 11; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 337) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz, 

Bu tasarı üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Tasarının maddelerine geçilmesini hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesine 1982 Ma
lî Yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 244 543 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

Bölüm 

A — CETVELİ 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Bağlı Okullar 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 

Lira 

1 252 248 000 

235 779 000 

80 270 000 

525 426 000 

183 590 000 

2 542 270 000 

(1) 337. S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Bölüm 

132 

Lira 

133 

135 

137 

138 

152 

154 

155 

158 

edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Edirne Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İktisat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İşletme Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

212 957 000 

152 970 000 

2 811 668 000 

209 211 000 

701 651 000 

267 108 000 

257 100 000 

245 370 000 

213 895 000 
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Bölüm Lira 

71 547 000 160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 213 448 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-

, rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 68 035 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, 

bağlı (B) işardüli cetvelde gösterildiği üzere 
(10 244 543 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

'BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
velin gelir türlerini dkutup, ayrı ayrı oylayacağım : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

116 000 000 

50 350 00Ö 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveîiyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 078 193 000 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — istanbul Üniversitesince 1982 Ma
lî Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî Yılında da 
devam olunur. 

'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza isunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci malddeyî okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Üniversite Bütçesinin, fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Maft 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerimde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yök. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

tstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı da böylece kabul edilmiş oldu. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1982 Malî Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/82; 
M. G. Konseyi : 1/311) (D. Meclisi S. Sayısı : 12; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — tstanbul Teknik Üniversitesi 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususun oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyr/ıler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1982 
MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 
1982 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 500 813 000) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

Bölümleri okuyunuz. 

A — CETVELİ 
Bölüm 

101 

Lira 

103 

Genel Yönetim ve Desltek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

691 894 000 

162 408 000 

(1) 338 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve 
Araştırma Merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

172 Gemi İnşaatı ve Deniz Bi
limleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

87 818 000 

98 002 000 

114 512 000 

148 110 000 

52 583 000 

198 643 000 

107 352 000 

295 872 000 

116 661 000 
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Bölüm 

182 

Lira 

Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

186 Metalürji Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

188 İşletme Mühendisliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

191 Maçka Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

193 'Maçka İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

196 Maçka Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

199 Maçka Mimarlık Fakültesi 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

197 315 000 

26 753 000 

11.343 000 

34 331 000 

37 037 000 

37 413 000 

37 038 000 

45 728 000 201 Nükleer Enerji Enstitüsü 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 500 813 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı olarak (B) işa
retli cetveldeki gelir türlerini okutup, ayrı ayrı oy
layacağım. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 22 310 000 

17 200 000 

2 461 303 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — İstanbul Teknik «Üniversitesince 

1982 Malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî yılında da 
devam olunur. 

'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yök. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler:.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Üniversite 'bütçesinde 191, 193, 
196, 199 program 'kodlarıyla yer alan Maçka Elekt
rik, Maçka inşaat, Maçka Makine ve Maçka Mimar
lık Fakültelerinin Akademik Kadro Yasaları çıkın
caya kaldar bu fa'külteler üniversite bütçesinde 182 
program koduyla yer alan Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesinin Akademik Koratrollarını Üniversite Se
natosunca yapılacak dağıtıma uygun olarak kullanır
lar, 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu malddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece İstanbul Teknik Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı da kabul edilmiş oldu. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

9. — Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/83; M. G. Konse
yi : 1/312) (D. Meclisi S. Sayısı : 13; M. G. Konse
yi S. Sayısı : 339) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmesine başlıyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

EGE ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI BÜT
ÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. T - Ege Üniversitesine 1982 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 001 872 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu 1 inci maddeye bağlı (A) işaret
li cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

366 004 000 
101 Genel Yönetim ve Destek 

Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. . 

103 Medi'ko - Sosyal Hizmetler 230 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Yüksek
okul ve Araştırma Merkezleri 287 839 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 

(1) 339 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bölülm 

111 

112 

132 

133 

135 

136 

154 

155 

158 

edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen Fa'küTtesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Dişçilik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ege Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
izmir Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
izmir Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-. 
ler... Kabul edilmiştir. 

iktisat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü .oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

işletme Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

302 312 000> 

135 909 000 

134 585 000 

80 689 000 

1 626 848 000 

158 773 000 

67 988 000 

65 517 000 

144 790 000 

Bölüm 

161 

173 

176 

184 

185 

187 

195 

196 

Lira 

82 525 000 

130 999 000 

261 426 000 

326 781 000 

79 785 000 

Sosyal Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
inşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Yer Bilimleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Gıda Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tekstil Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetvöliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 001 872 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

133 752 000 

166 108 000 

218 882 000 
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BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (fi) işaretli cet
veli, gelir türlerini okutup oylayacağım. 

B — CETVELİ 
Gelir 
tünü Lira 

1 Vergi Gelirleri 30 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

2 Vergi dışı gelirler 101 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelinler 4 870 072 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilımişbir, 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1982 malî 

yılında elde edilecdk gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde. 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzeninde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi bütçesi de böylece kabul edilmiş 

oldu. 

10. *— Çukurova Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/84; M. G. 
Konseyi : 1/313) (D. Meclisi S. Sayısı : 14; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 340) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine başlı
yoruz. 

Bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok
tur. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 340 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Çukurova Üniversitesine 1982 
malî yılında yapacağı hizmetler içün, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 642 618 000) Mra 
ödenek verilmiştir. 

'BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutup, bölüm
lerini ayrı ayrı oylayacağım. 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 470 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edliıknıiıştiir,. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 27 502 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edinmiştir, 

113 Temel Bilimler Fakültesi 105 914 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

135 Tıp Fakültesi 1313 824 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

162 İdarî İlimler Fakültesi 70 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir,, 

18U Mühendislik Fakültesi 147 263 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir,, 

184 Ziraat Fakültesi 507 092 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Çukurova Üniversitesinin gelir

leri, bağlı ı(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 642 618 000) lira olarak ta'hmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (1B) işaretli cetveli okutacağım, gelir 
türlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

B — CETVELİ 
Gelin 
türü Lira 

11' Vergi gelirleri 5 025 000 
BAŞKAN — Bölümü oy-
larınıza sunuyorum!: Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Ka-
ibul edilmi'şftir,.! 

12 Vengi dışı gelirler '11670 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.: 

31 Özel gelirler 2 625 923 000 
ıBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum.* Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum!: 
IMADDE 3. — Çukurova Üniversitesince 1982 

Malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
ıgösteriümliştör. 

'Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tar'h, tahalkkuk ve tahsiline 1982 Malî yılında 
da devam olunur., 

İBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
is'teyen... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Çukurova Üniversitesine gele
cek yılara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir, 

ıBAŞKAN — 4 üncü madde üzeninde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kalbul edenler.., 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
ı(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

iBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
'isteyen?... Yoktur,, 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
'okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

(BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.:. Yoktur* 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.; 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin
de yürürlüğe girer. 

İBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim 'bakanları yürütür. 

(BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler,.* Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesinin de 1982 Malî Yılı Büt
çesi böylece kalbul edilmiş oldu. 

11. >— Diyarbakır Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/85; 
M. G. Konseyi : 1/314) (D. Meclisi S. Sayısı : 15; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 341) (1) 

(BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine başlı
yoruz. 

[Bu bütçe üzerinde söz almak islteyen var mı?... 
Yoktur?.,. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
1 Anoi maddeyi okutuyorum': 

I DİYABAKIR ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
' BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1982 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 611 245 000) lira 
ödenek yenilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı olarak (A) işa
retli cetveli okutacağım, bölümlerini oylayacağım. 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

202 537 000 

14 343 000 

270 789 000 

124 405 000 

101 Genel yönetim ve destek! 
hizmetleri 
iBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Iı0(3 Mediko - sosyali hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul' edilmiştir. 

l'M Fen Bilimleri Faikültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1312 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorumı: Kabul 

< edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

184 Urfa Ziraat Fakültesi 
iBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul' edilmiştir., 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
ilikte oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

794 478 000 

204 693 000 

(1) 341 S._ Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
ı(l 611 245 000) lira olarak tahmin edilmiştir, 

ıBAŞKAN — Bu maddeye bağlı olarak (B) işa
retli cetveli okutup, gelir türlerini oylayacağım :̂ 

B — CETVELİ 
Gelik» 
türü Lira 

ılı Vergi geMeııi 3 640 0O0I 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

2 . Vergi dışı gelirleri 24 020 000 
'BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

'3! Özel gelirler 1 583 585 000 
BAŞKAN — ıBölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka-
ibul edilmdşitıir., 

2 nci maddeyi, bağlı 0) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorumi: Kalbul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum': 

İMADDE 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1982 
malî yılında elde etiıilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir, 

iBu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

(BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde Söz iste*-
yen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

İMADDE 4. — Diyarbakır Üniversitesine gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş-
tir. 

İBA$KAN — 4 üncü madde1 üzerinde söz al
mak isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.^ Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işareitli cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İMADDE 6, — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla 'ilgili programlarda yer alan proje ödenek
lerini rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

ıBAŞKAN — 6 nci madde1 üzerin'de söz almak 
isteyen?.,. Yoktur?..., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer,, 

BAŞKAN — 7 ncıi madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Diyarbakır Üniversitesinin de 1982 malî 
yılı bütçesi kabul edilmiş oldu.; 

12. — Fırat Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/86; M. G. Kon
seyi : 1/315) (D. Meclisi S. Sayısı : 16; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 342) (1) 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesinin 1982 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

(1) 342 sıra sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE l1. — Fırat Üniversitesine 1982 Malî Yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (906 766 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı olarak (A) 
işaretli cetveli okutacağım, bölümlerini ayrı ayrı oy
layacağım. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira1 

•10.11 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 431 549 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,., Kabul etmeyenler,,. Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetleri il 6 426 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler..., Ka
bul edilmiştir. 

111 

137 

Fen Fakültesi 152 032 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi «188 466 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 118 293 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

li inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (906 766 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

5 000 000 1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 56 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,, Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 845 696 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,., Etmeyen
ler Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 3. — Fırat Üniversitesince 1982 Malî 

Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

ıBu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Fırat Üniversitesine gelecek yılla

ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağ

lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?,. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin Fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir., 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesinin, 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı da kabul edilmiş oldu. 

13. — 19 Mayıs Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/87; M. G. 
Konseyi : H316) (D. Meclisi S. Sayısı : 17; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 343) (1) 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesinin 1982 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?,. 
Yoktur. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 343 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1982 Ma
lî Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 172 593 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

« . 
101' Genel Yönetim . ve Destek 

Hizmetleri 792 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 10 504 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi 107 548 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 236 460 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 26 066 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 19 Mayıs Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 172 
593 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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B — CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler..,. Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 12 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler.,., Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 1 158 993 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, (B) işaretli cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler..„ Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

iMADDE 3. — 19 Mayıs Üniversitesince 1982 
Malî Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aym unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim Bakanlan yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 Mayıs Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe Ka

nunu Tasarısı kabul edilmiştir. 

14. — Bursa Üniversitesi J982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. {D. Meclisi : 1/88; M. G. Kon
seyi : ,1/317) (D .Meclisi S. Sayısı : 18; M. G. Kon
seyi S. Sayısı •; 344) (1) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu bültçe üzerimde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

IBu biiltçeriin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır .( 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuıyoırum : Ka
bul ödemler... Etmeyenler... Kalbul edlitaıiştir. 

1 inci maddeyi otkultoyorum : 

BURSA ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Bursa Üniversitesine 1982 malî yı
lımda yapacağı hizmetler için, bağh (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1 8211 Öli7 C00) lira ödenek ve
rilmiştir. 

— 215 — 



M. G. Konseyi B : 96 17 . 2 , 1982 O : 2 

iBAŞKlAiN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet-
celi okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Bölüm 

1011 

Lira 

2148 445 000 

34* 947 000 

18 169 000 

Genel Yönetim ve Desteik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

ıl03 Mddlikö - Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

il 04 Rektörlüğe Bağlı Okul ve 
Araştırma Merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

»H3I5 Tıp Fakültesi 1 097 719 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

13!7 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kalbul »edilmiştir. 

,102 ılktisadî ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

(1) 344 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

175 858 000 

103 002 000 

19 589 000 

Bölüm 

176 

Lira 

79 515 000 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

1«4 Ziraat Fakültesi 44 373 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

il inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..,. 
Kalbul edilmiştir. 

12 nci maddeyi dkutuyorulm : 
IMAIDDE 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı 

<İB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 821 617 000) 
lira olaraik talimin ödilmi§ltir,; 

IBAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işareti 
cetveli olkutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gölir 
Türü Lira 

>1( Vergi Gelirleri 5 1167 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiıştir. 

•2 Vergi Dışı Gelirler 1)2 3501 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 1 «03 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bursa Üniversitesince 1982 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yıhnda da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7, — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Üniversitesinin de 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı böylece kabul edilmiş oldu. 

15. — Anadolu Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/89; M. G. 
Konseyi : 1/318} (D. Meclisi S. Sayısı : 19; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 345) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Anadolu Üniversitesinin 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okuyunuz. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Anadolu Üniversitesin 1982 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (845 391 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi 1 inci maddeye bağlı (A) işa
retli cetveli okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 583 371 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 3 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 31 721 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 345 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 5 485 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 221 454 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Anadolu Üniversitesinin gelir

leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(845 391 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi 2 nci maddeye bağlı (B) işa
retli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 833 891 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Anadolu Üniversitesince 1982 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

17 . 2 s 1982 O : 2 

Bu cetvelde yazılı gelirerin özel hükümerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Anadolu Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren Ka
nun bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite Bütçesinin Fakülte ve 

Okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesinin de 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı böylece kabul edilmiştir. 
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16. — Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka-* 
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu: (D. Meclisi : 1/90; 
M. G. Konseyi : 1/319) (D. Meclisi S. Sayısı : 20; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 346) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Üniversitesinin 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Ma
lî Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 121 834 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi 1 inci maddeye bağlı (A) işa
retli cetveli okutuyorum. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 638 086 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 14 542 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 101 756 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 367 450 000 

(1) 346 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 121 834 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, 2 nci maddeye bağlı (B) işa
retli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 120 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 4 073 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 115 641000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Cumhuriyet Üniversitesince 1982 

Malî Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesinin de 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. 

17. — Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/91; M. G. Kon
seyi : 1/320) (D. Meclisi S. Sayısı : 21; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 347) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Atatürk Üniversitesinin 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Bu bütçenin tümü üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Atatürk Üniversitesine 1982 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 803 671 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 950 344 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 65 726 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 116 625 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(7) 347 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bölüm 

111 

Lira 

144 145 000 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 142 514 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 818 728 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 110 884 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

157 Islamî İlimler Fakültesi 83 137 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 işletme Fakültesi 75 013 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

163 Van Fen - Edebiyat Fakültesi 87 398 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 209 157 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bağlı (A) işaretli cetvelde birikil» 1 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

'2 nci maddeyi okutuyorum : 
İMAIDDE 2, — Atatürk Üniversitesinin gelirle^ 

ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2̂ 803 671 000) lira olara'k tahmin edilmiştir. 

'BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türti Lira 

11 Verigi Gelirleri 7 5001 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

t Vergi Dışı Gelirler 17 904 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.,. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

31 Özel Gelirler ' 2 7.78i 1267 000 
BAŞKAN — Bölümü oy-
Harımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

iBağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir* 

:3 ncü maddeyi okutuyorum : 
IMAODE 3. — Atatürk Ünivefslitesince 19İ8İ2 malî 

yılında elide edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hüMimler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir,! 

İBu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 191812 malî yılında da 
devam olunur. 

3 üncü madde üzerinde söz almak IBAŞKAN 
isteyen?.. Yoktur. 

'3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

4 üncü maddeyi olkultuyorum : 

Kabul 

MADDE 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

(BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

4 üncü madldeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

15 inci maddeyi okutuyorum :ı 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin, formül, bağ

lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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ıBAŞKiAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
'isteyen?.. Yoktur. 

5 inci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
ödenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programlarına aym unvanla aktar
maya Maliye Balkanı yeHtkilidür.. 

'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

16 ncı maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul1 

•ddenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 198(2 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci makide üzerinde söz almak iıs--

teyen?.. Yoktur. 

II. — KANUN TASARI 

18. — İnönü Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1\92; M. G. Kon
seyi : 1/321) (D. Meclisi S. Sayısı : 22; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 348) (1) 

(1) 348 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
ödenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okuıtuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

IBAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
iteyen?.. Yoktur. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
'ddenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
'ddenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Böylece Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı da kalbul edilmiş oldu. 

Öğleden sonra saat 14.00'de toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyoruımı. 

Kapanma Saati: 12.30 

E TEKLİFLERİ (Devam). 

'BAŞKAN — İnönü Üniversitesi bütçesi üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

»•-<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (KKK. veMillî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER <Dz. K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN <J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 3 üncü Oturumu açıyorum. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — İnönü Üniversitesine 1982 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı ı(A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (377 375 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKIAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

İA — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 246 403 000 
BAŞKAlN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler 
Fakültesi 108 595 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 212 377 000 
İBİAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi (!A) cetveli ile birlikte 1 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum: İKİabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'2 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — İnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3717 375 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — OB) işaretli cetlveli okutup, gelir 
türlerini oylarınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.v Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 

300 000 

7ıl0 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 376 365 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(B) cetveliyle birlikte 2 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: (Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MAİDİDE 3. — inönü Üniversitesince 1982 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (Ç) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

(BAŞfKAN — 3 üncü madde üzerinde siöz almak 
isteyen?.,. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — İnönü Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı i(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BlAŞjKAiN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
iMlAİDDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağ

lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya (Maliye (Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
ıMADDE 7. — IBu Kanun '1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
ıBAŞKAN — 7 inci madde üzerinde isöz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: İKabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. — Bu (Kanunu Maliye ve Millî (Eği
tim Bakanları yürütür. 

İBAIŞJKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: İKabul 
edenler... Etmeyenler... IKabül edilmiştir. 

tnönü (Üniversitesinin 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nun Tasarısı da böylece kabul edilmiş oldu. 

19. — Selçuk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1193; M. G. Kon
seyi : 1/322) (D. Meclisi S. Sayısı : 23, M. G. Kon
seyi S, Sayısı : 349) (1) 

BAŞKAN — iŞimdi Selçuk Üniversitesinin 1982 
'Malî Yılı IBüttçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz., 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE IKANUNU TASARISI 

MADİDE 1. — Selçuk 'Üniversitesinin a 982 Malî 
Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (284 701 000) lira ödenek 
verilmiştir* 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

(1) 349 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 

103 

111 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 89 339 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Mediko-Sosyal-Hizmetleri 19 297 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 103 665 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Edebiyat Fakültesi 72 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum: tfCabul edenler... Etmeyen
ler... İKabul edilmiştir. 

2 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Selçuk 'Üniversitesinin gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(284 701 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

IBAlŞIKtAN — 2 'nci maddeye bağlı (IB) işaretli 
cetveli okutup gelir türlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

152 

Gelir? 
Türü 

1 

)B — CETVELİ 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 500 00( 

Vergi Dışı Gelirler 
•BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 000 000 
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Gdlirı 
türlü Lira 

3 Özel Gelirler 270 201 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 inci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Selçuk Üniversitesince 1982 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı İ(]C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

(Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKjAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. (Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : IKabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İ4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?,.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağ

lı KİR) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
IBAŞKIAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
6 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya IMaliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

'Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7'yi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yioktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — IBu (Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesinin 1982 Malî Yılı Bütçe (Ka
nun Tasarısı da kabul edilmiştir. 

20., — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/94; 
M. G. Konseyi : 1/323) (D. Meclisi S. Sayısı : 24; 
M. G, Konseyi S. Sayısı: 350) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Karadeniz Teknik Üniversi
tesinin 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz., 

IBu tasarı üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
IMaddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... IKabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
KARIADENÎİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

1982 İM ALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 
TASARISI 

İMAIDDE 1. — (Karadeniz Teknik Üniversitesine 
19812 Malî Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 661 774 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

ÖAŞlKAN — Şimdi bu maddeye bağlı ı(A) işaret
li cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 
Bölüm Lira 

A — CETVELİ 
101 Genel Yönetim ve Destek 

Hizmetleri 332 248 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 350 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir^ 
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Bölüm 

103 

Lira 

Mediko-Sosyal Hizmetler 44 959 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe ıBağlı Okullar ve 
Araştırma (Merkezleri 67 498 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler (Fakültesi 204 393 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

135 Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 4Ö6 799 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 174 007 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

177 Makine-lElektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

167 248 000 

117 177 000 

147 445 000 185 Yer «ilimleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi bağlı !(İA) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... Etmeyenler.. 
IJCabul edilmiştir. 

2 tıci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin 

gelirleri, bağlı l(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 661 774 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

.'BAIŞKİAN — Şimdi, 2 *nci maddeye bağlı (]B) 
işaretli cetveli okutup, gelir türlerini oylayacağım. 

B — CETVELİ 
Gelitf 
Türü Lira 

2 950 000 

8 050 000 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 1 650 774 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 'nci maddeyi bağlı (!B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesin

ce 1982 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAİŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Karadeniz Teknik üniversitesine 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: IKabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte, yük

sekokul ve enstitü ile ilgili programlarında yer alan 
proje ödeneklerini rektörlük programlarına aynı un
vanla aktarmaya (Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞtKıAN — 6 ncı madde üzerinde isöz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — !Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKİAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu (Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 

ıBAŞKıAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen ivar mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik 'Üniversitesinin de 1982 Malî 
Yılı IBütçe Kanun Tasarısı böylece kabul edilmiş ol
du. 

21. — Boğaziçi Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/95; M. G. 
Konseyi : 1/324) (D. Meclisi S. Sayısı : 25; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 35!) (1) 

ıBAŞKAN — Şimdi Boğaziçi Üniversitesinin 1982 
İMalî Yılı IBütçe İKanunu Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde görüşme talebinde bulunan 
mı?.. Yoktur. 

var 

(1) 351 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

IBOĞAZİÇİ ÜNÎViERSİTESt 1982 MlAıLÎ 
YILI BÜTÇE KANÜNIU TASARISI 

MADİDE 1. — Boğaziçi Üniversitesine 19182 İMalî 
Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 456 084 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı A işaretli cet
veli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 896 873 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

103 Mediko-Sosyal Hizmetler 52 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
edenler... Kabul etmeyenler... 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Okul ve Araştırma 
Merkezleri 100 447 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 150 428 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

161 İdarî Bilimler Fakültesi 104 806 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 150 930 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum: IKabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — IBoğaziçi Üniversitesi gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 456 084 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı i(1B) işaretli 
cetiveli okutup, gelir türlerini oylayacağım. 

B — CETVELİ 
Geliıj 
Türü Lira 

6 000 000 

7 100 000 

1 Vergi Gelirleri 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler..,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 1 442 984 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Boğaziçi Üniversitesince 1982 ma

lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — /Boğaziçi Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

ıBAŞKlAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — (Harcamalara ilişkin formül, bağ

lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yoktur. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullar ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya IMaliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

İMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
ıMADDE 7. — Bu IKanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: IKabul edenler... 

Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDİE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen ivar mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Boğaziçi Üniversitesinin de 1982 Malî Yılı (Bütçe 

Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. 

22. — Kayseri Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi 1196; M. G. 
Konseyi : f/325) (D. Meclisi S. Sayısı : 26; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 352) (1) 

(1) 352 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BA|$K|AN — Şimdi, Kayseri Üniversitesinin 1982 
Malî Yılı 'Bütçe IKanunu Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

IKIAYİSERIİ: ÜNİVERSİTESİ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANONU TASARISI 

MADDE 1. — Kayseri Üniversitesine 19ı82 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1(966 790 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı l(A) işaretli 
cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

CETVELİ 

Bölüm Lira 

10İ1 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 571 182 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

103 Mediko-Sosyal Hizmetler 9 471 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

135 Gevher Nesibe Tıp 
Fakültesi 33'3 551 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 51 586 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(İA) işaretli cetvelin bağlı olduğu 1 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Kayseri Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı OB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(966 790 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutup, gelir türlerini ayrı ayrı oylayacaığım. 

B — CETVELİ 
Gelin 
Türü Lira 

1 500 000 

2 700 000 

1 Vergi Gelirleri 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler 962 590 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 inci maddeyi bağlı (IB) işaretli cetveliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Kayseri Üniversitesince 1982 Malî 

Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî Yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Kayseri Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Kayseri Üniversitesinin 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı da kabul edilmiş oldu. 

23. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunm Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu .(D. Meclisi : 1/97; 
M .G. Konseyi : 1/326) (D. Meclisi S. Sayısı : 27; 
M. G. Konseyi S Sayısı: 353) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinin 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1982 
MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesine 
1982 Malî Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 539 645 000) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira; 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 785 214 000 
BAŞKAN — «ölümü oyları
nıza sunuyorum: Kaibul eden-' 
ler... Kaibul etmeyenler... Kau 

bul edilmiştir. 
!103 Mediko - (Sosyal Hizmetler 448 610 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kau 

Ibul edilmiştir. 
104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve 

Araştırma Merkezleri 379 342 000 
BAŞKAN — Öolümü oyları
nızla sunuyorum: Kabul eden-1 

ler... Kaibul etmeyenler... Ka-< 
ıbul edilmiştir. 

111 Fen ve Edebiyat Fakültesi 474 322 000 
BAŞKAN — Bölümlü oyları
nıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

(1) 353 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

159 Lisansüstü Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kaibul edenj 

ler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 865 000 
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Bölüm Lira 

162 idarî İlimler Fakültesi 153 812 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 152 878 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 652 376 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden-1 

ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
-bul edilmiştir. 

181 Gaziantep Mühendislik Fakültesi 483 226 000 
BAŞKAN — Bölümlü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

(A) işaretli cetvele bağlı olarak 1 inci maddeyi oy
luyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi ge

lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 539 645 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı olarak (B) işa
retli cetveli okutup, gelir türlerini oylayacağım. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

13 150 000 1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden-' 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 4 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 4 522 495 000 
BAŞKAN — ©ölümlü oyları
nızla sunuyorum: Kalbul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Orta Doğu Teknik Üniversitesince 

1982 Malî Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her-
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Orta Doğu Teknik Üniversitesine 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Döner Sermayesinin başlangıç sermayesi 500 000 TL.' 
dır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, döner sermaye için, 500 bin lirayı yalnız 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bütçesine koyduk ga
liba. Ötekilerde böyle bir şey geçti mi, döner sermaye 
ile ilgili?... 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
bu üniversite yeni katma bütçe oluyor, daha evvel sta
tüsü başka idi. 

BAŞKAN — Evet; ötekilerin zaten var?. 
EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Var efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesinin de Büt
çe Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. Bu suretle, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçeleri kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
1. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 

Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru, (D. Meclisi : 1/74; M. G Konseyi : 1/303) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) 
(Devam) 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN - - Şimdi Bayındırlık Bakanlığı Btüçesi-
nin görüşülmesine geçiyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi ile, ona bağlı 354 sı
ra sayısı ile basılıp dağıtılan Karayolları Genel Mü
dürlüğü Katma Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülme
sine başlayacağız. 

Komisyon ve Sayın Bayındırlık Bakanı yerlerin-
deler. 

Bu bütçe üzerinde görüşme açıyorum : 
Söz almak isteyen var mı?... Yok. 
Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 180 593 000 
BAŞKAN — Bölümlü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişitir. 

111 Devlet Yapı İşleri 12 379 753 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı işleri 25 009 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka- ^ 
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 500 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişitir. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi de kabul edilmiştir. 

24. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/77; 
M. G. Konseyi : 1/327) (D. Meclisi S. Sayısı : 28; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 354) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Bayındırlık Bakanlığına bağ
lı Karayolları Genel Müdürlüğü Katma Bütçe Ka
nunu Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı efen
dim?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(7) 354 S .Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 
MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1982 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (96 503 999 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

Bölümleri okutuyorum : 

CETVELt 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 638 520 000 
BAŞKAN — 'Bölümü oyları
nıza sunuyoruım: Kabul eden-1 

ler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama, Proje 
ve Keşif Hizmetleri 2 453 760 000 
BAŞKAN — (Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul edan-
ler... Kabul etmeyenler... Kaj 

bul edilmiştir. 
112 Karayolu Yatırım Hizmetleri 54 468 240 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden- ^ 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Bakım ve işletme Hizmetleri 34 370 660 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 2 572 819 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(96 503 999 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutup, gelir türlerini oylayacağım. 

Gelir türlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelif 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 521 000 000 
BAŞKAN — (Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 95 982 999 000 
BAŞKAN — 'Bölümlü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin bağlı olduğu 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

1982 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 8 inci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, Ha
zinece tahsil olunarak* karşılığı aynı maddenin 1 inci 
bendi gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 
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BlAŞKıAN — 5 inci mafdıdte üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 6. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 
tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluş
lardan vaki olacak görevler ile ilgili- hizmet taleple
rini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar 
esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluş
larca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca 
Karayoilları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların 
kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola 
giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin 
(Akaryakıt is'tasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya 
dış yardımlardan etüt, araşitirma ve proje hizmetle
rinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırıl
ması ve bakımı maksadıyla Karayoilları Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel pro
jelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ka
rayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) 
işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
camayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, 
tahakkuk eden miiktarı, ilgili, projesindeki ödenekten, 
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla 1 inci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 7. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 20 nci maddesi, gereğince geçişi üc
retli olan, yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, ba
kım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir 
taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açı
lacak özel bir tertibe, gelir, diğer taraftan da yeniden 
açılacak 1'12-04-2-000 (Geçişi ücretli ollan yol, köprü 
ve tünellerin yapım ve onarımı) al'tprogramı ve pro
jeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram ve 
faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye Bakanlı

ğınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdür
lüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı 
işlemlerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje ödenek
lerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili proje
sindeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu Ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı er
tesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum efendim,: 

MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındır

lık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 

Bütçe Kanunu Ta'sarısı da böylece ka'bul edilmiş oldu. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi ile, ona bağlı Kara

yolları Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nun Tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 

/. |— 1982 Malî Yılı Sütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan [Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/74; ,M. G. Konseyi : 1/303) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 4; Af. G. Konseyi S. Sayısı : 330) 
(Devam) 

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Şimdi Ticaret B'akanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Ticaret Bakanlığı Bütçesiyle ilgili olarak Komis

yon Ve Sayın Bakan yerlerjndeler. 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde görüş

me açıyorum., 
Söz almak isteyen var ,mı efendim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

Buyurunuz okuyunuz efendim. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 277 005 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

111 Dış ticaretin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi hizmetleri 631 676 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 îç ticaretin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi hizmetleri 328 Ü87 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 (Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 37 672 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi de kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

'BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesiyle, ona bağlı, 360 sıra sayısıyla basılıp, dağı
tılan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kat
ma Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerine geçiyo
ruz. 

İlgili komisyon ve Sağlık Bakanı yerlerin'! aldı
lar, 

<Bu bütçe üzer iride görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin bö

lümlerine geçûmesd hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Buyurunuz, bölümleri okuyunuz efendim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
ıhizmetlerj: 5 096 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

111 (Koruyucu sağlık hizmetleri 
ve sosyalleştirme 16 686 958 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

112 Ana - çocuk Sağlığı ve aile 
planlaması 1 839 094 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

113 Yataklı tedavi kurumları 23 981 088 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Sosyal hizmetler 2 183 737 000 
'BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 311 200 000 
IBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ka
bul edilmiştir.. 

25. — fîudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni (ve Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/104; M- G. \Konseyi •: 1/333) (D. Mecli
si S- Sayısı : 34; M. G. {Konseyi S. Sayısı : {360) (1) 

(1) 360 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde rnüzakere açı
yorum. 

iSöz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
ıMa'ddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okuyunuz efendim. 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ YILI BÜTÇE 

ıKANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 1982 malî yılında yapacağı hizmetler 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
{135 409 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetvellıi okutup, bölümlierin'i ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 32 156 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mil Uluslararası ilişkilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 98 016 000 
IBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... \ 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 5 237 000 
IBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, bağlı bulunan (A) işaretli cet-
veliyile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — Hudut ve SahÜl'ler Sağlık Genel 

Müdürlüğünün gelirleri, 'bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (135 409 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

B CETVELİ 
Bölüm Lira 

133 889 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza ' sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştlir.. 

2 Vergi dışı gelirler 1 520 000 
ıBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunan (B) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

iMAıDDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünce 1982 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazdı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarih, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

3 üncü maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum ; 

MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur.. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanun ve kanun hük
mündeki kararnamelerin uygulanmasından doğan is
tihkaklar (Konferans ücreti hariç), yolluk karşılığı 
verilen tazımlinatlar ve sürekli görev yolluMarı ile ilgili 
tertipler için bütçeye konulan ödenekler yetmediği 
takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşen 
gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işa-

— 236 — 



M. G. Konseyi B : 96 17 , 2 . 1982 O : 3 

retli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. Ka'bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?., Yoktur. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanunu Mailiye ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlığa bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ka'bul edilmekle, hem Sağlık Bakanlığının, hem de bu 
Genel Müdürlüğün Bütçesi kabul edilmiş oldu. 

Hayırlı ve uğurlu oılsun. 

/. t— 1982 jMatf Yılı [Bütçe fcanunu \T aşarisinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan -Komisyonu Rapo
ru. (D. ^Meclisi : J/74; ,M. İG. Konseyi : U/303) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 4; M- &• Konseyi S. Sayısı : 330) 
(Devam) 

GÜMRÜK VE TBKEL BAKANLIĞI BÜTÇBSt 

IBAŞKAN — Şimdi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ite, orta bağlı 361 sıra sayısıyla basılıp, dağıtılan 
Tekel Genel Müdürlüğü Katma Bütçe Kanunu Ta
sarlısının görüşülmesine geçiyoruz. 

(Komisyon ve Gümrük ve Tekel Bakanı yerle-
rindeler.; 

'Bu ibütçefer üzerinde söz almak isteyen var mı?... 
Yoktur. 

Bu bütçelerin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şjim'di Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesimin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorumı: Kabul 
edenler... Etmeyenler^. Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
(hizmetleri 219 957 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler,.. Kalbul edilmiştir. 

<WV Gümrük kanunlarının uygu
lanması ve izlenmesi 1 960 102 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Iİİ12 Kaçakçıhkia mücadele hiz
metleri ' 826 579 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 28 424 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

iBöylece Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi ka
bul edilmiştir.* 

26. — Tekel (Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. {D. Meclisi : 1/105; 
M. G. Konseyi : 1/334) (D. Meclisi S. Sayısı : 35; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 361) (1) 

IBAŞKAN — Şimdi Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na bağlı Tekel Genel 'Müdürlüğü BütÇe Kanunu Ta
sarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum efendimi: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

1 inoi maddeyi okutfl'yorum: 

TBKEL GBNEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MAODE 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1982 
Malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işar 

(1) 361 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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rötli cetvelde gösterildiği üzere (12 007 286 000) lira 
ödlenelk verilmiştir., 

IBAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli ce'tlveli okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

II01' Genel yönetim ve destek 
'hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

11111 Yaprak tlültün hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.,. Kalbul etmeyen
ler,;:.. Kalbul edilmiştir, 

507 097 000 

732 3«9 000 

8 '857 157 000 112 Tekel mamulleri üretimi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler,;.. Kalbül edilmiştir. 

1113 Satış hizmetleri 1 861 157 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kalbul etmeyeirt-
ler... Kabul edilmiştir. 

49 486 000 
90Ö 'Hizmet programlarınla da-> 

ğıtılamayan transifer'ler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen-
lerr.. Kalbul edilmiştir. 

1 inci rnladdeyi, bağlı bulunan (A) işaretli cetVe-
ıliyieJ biriilkte öylarıinısza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler..>: Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi dkutuyorum: 

IMADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteriMiği üzere 
(12 007 286 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

IBAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Gelin 
türü" Lira' 

64 000 000 

11 943 286 000 

2 fVerigi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen-
'ler... Kalbul edilmiştir, 

31 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kalbul dtmeyen-
1er,.. Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunan (B) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorulml: Kaibul eden
ler...] Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir,; 

3 üncü maddeyi dkutüyorumi: 

IMADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1982 
Malî Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, Ibağlı (C) işaretli cet
velde göiste'ri'irniiştoir. 

|Bu cetvelde yazılı gelirlerin, Özel Hükümlerine 
göre, tarih, tahalkikuk ve talhsiiine 1982 malî yılında 
da devam olunur., 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzeninde söz almak 
isteyen?..? Yoktur. 

Maddeyi oylarınızla sumuyorum': Kalbul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştiır, 

4 ürtcü maddeyi dlaıtuyorum :< 
IMADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gele

cek! yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunllar, bağlı (G) işaretli cetvelde göstefilmiş-
tiir, 

IBAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
iisteyen?v..: Yoktur. 

İMaddeyi oylarımıza sunuyorum1: Kalbul edenler... 
Etmeyenler'. .3 Kalbul edilmiştir. 

l5 inci maiddeyi okutuyorum': 
IMADDE 5, — Harcamalara ait formül, bağlı 

ı('R) işaretli cetvelde gösterikniştir. 
IBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
İMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.^ 

Etmeyenler;.. Ka'bul edilmiştir,. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin

de yürürlüğe girer, 

'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almıak 
isteyen?... Yoktur., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: • 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

IBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almaik 
isteyen?... Yoktur./ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyluyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Böylece, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ona 
bağlı Tekel Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı da kalbul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olisun< 

1. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/74; M. G. Konseyi : 1/303) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı ; 330) 
(Devam) 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

IBAŞKAN — Efendim, şimdi Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bütçesiyle ona 'bağlı, 356 sıra sayısıyla 
(basılıp dağıtılan Orman Genel Müdürlüğü ve 357 
sıra sayısıyla basılıp dağıtılan Devlet Üretime Çift
likleri Genel Müdürllüğü Katma Bütçe Kanunu Ta
sarılarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ile1 Tarım ve Orman Bakanı yerlerin^ 
deler., 

'Her üç bütçe üzerinde görüşme açıyorum: 

ISöz almak isteyen var mı?... Yoktur. 

(Bu bütçelerin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmışta. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorumı: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 2 131 896 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

fiil Tarım hizmetleri 13 6CÖ 669 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

112 Hayvancılık hizmetleri 8 284 922 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Araştırma, geliştirme ve 
Ifcontrol hizmetleri 3 033 511 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... KaJbul edilmiştir. 

114 Ormancılık hizmetleri 3 420 132 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen^ 
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 1 413 440 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi kalbul edil
miştir. 

27. — Orman Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/100; 
M. G. Konseyi : 1/329) (D. Meclisi S. Sayısı : 30; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 356) (1) 

IBAŞKAN — Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 
Orman Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarını-

(1) 356 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

— 239 — 



M. G. Konseyi B A 96 17 . 2 . 1982 O : 3 

za sunuyorum1: Ra'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum1: 

ORJMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ 
YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

(MADDE 1. — Orman Genel Müdürltipnün 1982 
Maılî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (9 031 572 000) li
ra ödenek verilmiştir.;: 

(BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylatacağım;. 

A — CETVELİ! 

Bölüm Lira 

101' Genel Yönetim ve des
tek hizmetleri 2 729 4133 0001 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul «etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

(llllll Ormancılığın düzenlenmtesi ve 
getirilmesi 4 674 756 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IH'2 Orman alanlarının ağaç
landırılması ve esrozyon kont
rollü 903 237 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

H'1'3 'Millî parklar ve avcılık 
çalışmaları 525 762 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

90Ö Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler . 198 384 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

H inci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte1 oylarınıza sunuyorumı: Kaibul edenler... Etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

ı '2 nci maddeyi dkutuyorum: 
IMADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge

lirleri, ibağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(9 031 572 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutup, gelir türlerini oylayacağım1: 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

9 0311 57Û. 000 ;2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler.i. 
Kalbull edilmiştir.; 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 19812 

Mallî yiılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

IBu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarih, tahakkuk ve tahsliıne 19812 Malî yılında da devam 
olunur. 

IBAŞKAN — 3 üncü maldde üzerinde söz almak 
islteyen?... Yok. 

İMiadldeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

IMİADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
islteyen sayın üye?.. Yokltur. 

'Madldteiyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenıl'er... Kaibul edilmiştir. 

!5 inci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
İBAlŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz alnıa'k is

lteyen sayın üye?.. Yoktur.. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
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buna bazı maddeler etkileyen kanunların uygulanimıasın-
dan doğan istihkaklar ((Konferans ücreti hariç), yollu'k 
karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev yolluk-
ları ile orman yangınlarıyla saivaş, böcek hasitalikla-
rıyla mücadele için bütçeye konulan ödenekler yetme
diği takdirde (B) işaretli cetvelin yıl içinde gerçekle
şecek gellir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) 
işaretti cetveldeki ilgili Ödenek miktarını arttırmaya 
Maliye Balkanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak k-
Iteyen sayın üye?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi dkultuıyoruım : 

İMADDE 7. — Bu Kanun 1 Marit 198Ö tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz allrnak 
Meyen sayın tüye?.. Yolk. 

Maddeyi oylarımıza sunuıyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İ8 inci maddeyi dkultuıyoruım :< 

İMADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım Ve 
Orman balkanları yürütür. 

(BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum 
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ka-

IBöylece Orman Genel Müidürtlüğü 19812 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı da kalbul edilmiş oldu. 

28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rporu. (D. Mecli
si : 1/101; M. G. Konseyi : 1/330) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 31; M. G. Konseyi S. Sayısı : 357) (1) 

IBAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Gen©! Mü
dürlüğü 19812 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
maddelerine geçilmesini oylarımıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

il inci maddeyi dkutuyorum : 

DEVLET ÜRETME ÇtFTLİKLERÎ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ YILI BÜTÇE 

KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 198,2 Malî Yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(71112 748 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetvel okutup, bölümlerini ayrı ayrı oylatacağım. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir. 

IKİİ Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 187 752 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

'Mil1 Üretimin Artırılmaısı ve De j 

ğerlendirilmesi 252 214 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 272 782 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Eıtmeyen-
ier... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE İ2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7112 748 000) lira olarak tahmin 
ddilmiştir. 

'BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli 
dku'tup, gelir türlerini ayrı ayrı oylatacağım. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

3 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir,. 

5l6 500 00» 
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Gelir 
Türü Lira 

656 248 000 ı3 Özel Gelirler 
IBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kaibul! 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, bağlı (B) işareti oetvelyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Devlet Üretme ÇifltliMeri Genel 
Müdürlüğünce 1982 Malî Yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerimden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

IBu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 19812 Malî Yılında da de
vam olunur. 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yo!k. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul1 

ddenter... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

IM1AJDDE 4. — Harcamalara aSiit formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

IBAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
islteyen sayın üye?.. Yolk. 

4 üncü maddeyi oylarımıza sunuyorum : KaJbul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

15 inci maldldeyi olkultuiyorum : 
MAiDDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
ibuna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmıasın1-
dan doğam istihkaklar (Konferans ücreti hariç), yol
luk karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev yol
lukları ile ilgili tertipler için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (!B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlasını karşılık göstermek 
suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarla
rını arttırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — 5 inci madde üzerimde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : KaJbul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmişiüir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 6. — Bu Kamum 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer, 

(BAŞKAN — 6 ncı maldde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yolk. 

'Maddeyi aylarımıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Eltaıeyenler... Kaibul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım ve 

Orman balkanları yürütür. 

IBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yolk. 

'Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Eltimeyeniler... Kaibul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarımıza, sunuyorum : Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kabul ediltoişitir. 

(Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı ile ona bağlı 
Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Bütçeleri de kabul edilmiş oldu. 

[Hayırlı ve uğurlu olsun. 

/. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Mîllî 
Güvenlik Konseyi Bütçe <- Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi: 1/74; M. G. Konseyi: 1/303) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi 'S. Sayısı : 330) (Devam) 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1982 Malî Yılı Büt
çesine geçiyoruz. 

Komisyon Başkanı ve Çalışma Bakamı yerlerinldelerv 
Çalışma Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde görüş

me açıyorum. 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almak iste

yen var mı?.. Yok. 
Bu bütçenin tümü üzerin'deki görüşmeler tamant-

lanmıştıır. 
Bütçenlin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir, 
Bölümleri okutuyorum : 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

111 Çalışma hayatının düzenlen
mesi 

218 010 000 

1 907 454 000 
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BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 71 790 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
ile ona bağlı olan ve 358 sıra sayısı ile basılıp dağı
tılan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Katma Bütçe Kanunu Tasarısının görüşme
sine geçiyoruz. 

Komisyon ve Ulaştırma Bakanımız yerlerindiler. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 

101 

Lira 

111 

900 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma politikasının dü
zenlenmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

143 879 000 

758 375 000 

11 394 421 000 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
29. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel 

Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Milli Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/102; M. G. Konseyi : 1/331) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 32; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 358) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyluyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ YILI 

BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğüne 1982 malî yılında yapacağı 
hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (3 039 025 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup bölümlerini ayrı ayrı oylayacağım. 

Bölüm 

101 

111 

900 

A — CETVELİ 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Uçuş ve yer emniyetinin 
sağlanması 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

296 215 000 

2 623 782 000 

119 028 000 

(1) 358 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi ona bağlı (A) işaretli cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları işletme

si Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (3 039 025 000) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi (B) işaretli cetveli okutup, 
gelir türlerini oylarınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 1 750 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 289 025 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ona bağlı (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları işletme
si Genel Müdürlüğünce 1982 malî yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları işletme

si Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunlar bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

i Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

I işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

I isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 6 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Devlet Hava Meydanları Işlet-
I mesi Genel Müdürlüğünce inşa edilmiş bulunan loj-
I manların, bir protokol ile Millî Savunma Bakanlığı

na devrinden elde edilecek meblağın, anılan Genel 
I Müdürlük Bütçesine bir taraftan gelir diğer taraftan 
I da lojman inşaatı yapımı veya satın alınmasında 
I kullanılmak üzere «990» programında açılacak özel 
I tertibine ödenek kaydedilmesi ve harcanmayan mik-
I tarların ertesi yıla devren ödenek kaydedilmesine Ma-
I liye Bakanı yetkilidir. 
I BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı?.. 

Bu lojmanların parasının devri daha bitmedi mi? 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Devir işlemi 
I daha tamamlanmadı, o devam ediyor. Zannediyorum 

bu iş 1982'de tamamlanacak. 
BAŞKAN — Bitecek mi 1982'de? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Öyle zannedi-
I yorunv 
I BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

I 7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin-

I de yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
I isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 8 inci maddeyi okutuyorum. 
I MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma 
I Bakanları yürütür. 
I BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok; 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
| edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi ve ona bağ
lı Devlet Hava Meydanları işletmeleri Genel Mü
dürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı da 
kabul edilmiş oldu. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
/. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 

Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/74; M. G. Konseyi : 1/303) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) (De
vam) 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1982 
Malı Yılı ıBüıtçe Kanunu Tasarısının görüşmesine ge
çiyoruz, 

Komisyon ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız yer-
lerindeler. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerinde görüşme açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Bu bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştı^ 
Tasarının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerini okutuyorum : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 197 431 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi koruma geliştirme ve 
araştırma hizmetleri 14 205 427 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Küçük sanatkârları koruma 
ve geliştirme hizmetleri 243 306 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 45 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe Kanunu Ta
sarısı da kabul edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe
sine geçiyoruz. 

Komisyon, Kültür ve Turizm Bakam yerlerinde-
ler, 

Bu bütçenin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bu bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 525 322 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Ülke turizminin geliştirilmesi 6 835 488 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Ülkenin yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtılması 1 415 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Kültür, sanat ve eğitim hiz
metleri 3 960 760 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programların dağı
tılamayan transferler 2 183 040 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bütçesi de ka
bul edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. 

İMAR ve İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

Komisyon ile İmar ve İskân Bakanımız yerlerin-
deier. 

imar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin
de görüşme açıyorum. 

Söz aımak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bu bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

Jjxum Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 046 906 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölge metropoliten alan, 
şehir imar planlarının ya
pılması ve belediyelere tek
nik yardımın yürütülmesi 2 570 205 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Kentsel alanlardaki konut
ların düzenlenmesi ve yapı 
malzemesi standartlarının 
tespiti 6 468 061 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

113 Doğal afetlerin zararlarını 
önleyici ve giderici işler 2 846 422 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 53 482 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu sosyal konutlar bu sene başlayabilecek mi aca
ba efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım, bu bütçede görünmüyor; ama 
Maliye Bakanlığında 20 milyardır. 

Malumu âliniz, Toplu Konut Kanununa göre, 
ya biz bina yapıyoruz ya da kooperatiflere yardım 
ediyoruz. Bu durumda, iki gün evveline kadar yapı
lan tespitlere göre, yalnız 500 den fazla kooperatif 
aak sahibi oluyor. Bu, yarıda kalmış 500 küsur koo
peratifin üyelerinin yekûnu 26 bini bulmaktadır; her 
bir üyeye 1 milyon versek, 26 milyar lira etmektedir 
Sayın Başkanım. Buradaki sosyal konutlar, 775 sayılı 
Kanuna göre olanlardır; tamamen ayrıdır onlar. Bu 
fondaki parayı, yeni bina olmadığına göre, daha ev
vel sırtımıza kalmış olan binaları bitirmek için har
cıyoruz. Burada mevzuu bahis 20 milyar lirayı ise, 
yalnız, bugün bana yapılan yarım kalmış kooperatif 
müracaatları için dahi marttan birkaç ay sonra (ha
ziran ve temmuz aylarında) sadece onlara harcaya
bilmek durumundayız. Halbuki, daha fazla imkân 
olsa - ki, ona ekonomi imkân vermiyor - Toplu Ko
nut Kanununa göre, hem 1982'de hem de 1983'te 
80 - 90 milyarı rahatlıkla harcayabilecek çalışmaları 
hazırlamış bulunuyoruz; ekonomi elverdiği sürece ya
pacağız. Bu yıl ancak 20 milyar lirayla, yarım kalmış 
kooperatiflerin binlerce binasını derhal devreye sok
mayı sağlayacağız. Ondan da imkânımız kalırsa, ka
mulaştırmayla kendimiz sosyal konut yapma cihetine 
gideceğiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde 1982 içerisinde bunu vere
ceğimiz gibi, belki 1983'te de bütçeye konacak fon
dan yine, kooperatiflere para vereceğiz. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Tabii efendim. Yalnız, kanunun çıktığı tarihte ku
rulmuş ve yarım kalmış kooperatiflere... 

BAŞKAN — Kurulmuş olanlara ... Yani, bu se
ne vereceğimiz bu para belki onlara kifayet etmeye
cektir, 1983'te de isteyeceklerdir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Tabii efendim, tabii. Vermek mümkün, ki amaç-
da, fazla sosyal konutu devreye sokabilmektir. 

BAŞKAN — Neyse, o da konuttur; bir an evvel 
devreye girecek demektir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Tabii efendim, çalışmalarımız süratle hazırlandı, 
ilerliyor. Biz bu hem 20 milyarlık fonu, hem de bu 
yarım kalmış kısımları süratle ikmal edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesi de kabul edil

miş oldu. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 

KÖY İŞLERİ ve KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesiyle ona bağlı Toprak ve İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nımız yerlerindeler. 

Her iki bütçe üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

B i 96 17 . 2 . 1982 

Bölüm 

O : 3 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 151 710 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

111 YSE hizmetleri 40 798 840 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

112 Topraksu hizmetleri 23 468 720 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

113 Kooperatifçilik hizmetleri 2 652 685 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 25 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Bütçesi 
kabul edilmiştir. 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

TOPRAK ve İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 313 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

111 Toprak ve iskân hizmetleri 3 685 955 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
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Böylece Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesiyle ona bağlı Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğünün bütçesi de kabul edilmiş oldu. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKJLAR 'BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesiyle ona bağlı, 355 sıra sayısıyla basılıp da
ğıtılan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 359 sı
ra sayısıyla basılıp dağıtılan, Petrol işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Komisyon Başkanı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanımız yerlerindeler. 

Bu bütçeler üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar (Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 
168 924 000 

111 
8 592 111 000 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
Maden ve enerji kaynakla
rının işletilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir< 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi ka
bul edilmiştir. 

900 
41 314 000 

30. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/99; M, G. Konseyi : 1/328) (D. Meclisi S. Sayısı : 
29; Af. G. Konseyi S. Sayısı: 355) (1) 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

DEVLET SU IŞLERl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 

TASARISI 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne 1982 Malî Yılında yapacağı hizmetler için, bağ
lı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (114 768 573 
000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Bölüm 

101 

Lira 

3 571 688 000 

9 834 225 000 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

103 Makine ikmal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

111 İşletme ve onarım hizmet
leri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

(1) 355 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

4 022 344 000 
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Bölüm Lira 

112 Büyük su işleri 88 506 428 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 4 932 222 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı hiz
metleri 1 871 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 029 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü

ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (114 768 573 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

Vergi Dışı Gelirler 1 948 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler..,. Ka
bul edilmiştir. 
Özel Gelirler (112 820 573 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler.., Kabul etmeyenler.,,, Ka
bul edilmiştir, 

2 nci maddeyi bağlı B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğünce 1982 Malî Yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Malî Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,, 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5, — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir., 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 
sayılı Kanunun l1 ve 2 nci maddesi 1982 Malî Yılın
da uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhüt
lerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci maddesinde gös
terilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardım
lardan temin olunan proje kredileri için, 1982 Malî 
yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların 
sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1982 Malî Yılında 
uygulanmaz, 
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.BAŞKAN — Niye uygulamıyoruz bunları? Bil
hassa bu İstanbul için kabul edildi; henüz daha dış 
yardım alınamadığı için mi uygulayamıyoruz? 

EMEKLİ AMlRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, ha
len, kanunlarda bulunan sınırlar çok dar. Bugünkü 
ekonomik koşulların gerektirdiği yükselme ile o sı
nıra bağlı kalırsak İstanbul, Ankara gibi büyük şe
hirlere hizmet götürmesi mümkün olmuyor Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün. Hizmetlerin çapı büyük, ka
nunlardaki rakamların çapı küçük. Bunları denk ge
tirebilmek için, kanunlardaki sınırların uygulanma
yacağına dair bir hüküm koyuyoruz. 

BAŞKAN — O halde onları değiştirmek lazım, 
eğer uygulanamıyorsa. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, ta
biî bu kanunlar çok eski. Buyurduğunuz gibi, bu ra
kamlar çok küçük kalmıştır orada. Her sene bütçe 
kanununa benzer hükümler konacağına, kanunları 
düzeltmek çok daha uygun olur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu değişikliği hazırlandı; Sayıştay da görüşünü ver
di; üç ay oldu, bunu Danışma Meclisine sevk ettik. 
Bu değişiklikle, bu gibi mahzurlar ortadan kalkacak -
tır. 

BAŞKAN — O zaman kalkıyor; yani o zaman, 
her sene bu hükmü koymayacağız artık,.; 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
koymayacağız. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,,, 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Baraj ve Hidro - Elektrik santral-

ları inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine za
ruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant 
yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın sürat
le sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve 
tevsii ve baraj ve göl sahalaırandıa kalan akaryakıt bo
ru haltlarımın! varyantı için Devlet Su tışferıi Geneli Mü
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görü
lecek miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine 
bağlı A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarma
ya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye 

— 250 

17 . 2 . 1982 O : 3 

Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredi
lerinin bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık 
Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir,. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?,. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,, 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka

mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidıro'-
elöktrilk santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirl-
mesli ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, te
mel sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, ze
min mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, 
su, çimento analizleri ve model deneyleri, yaptırılma
sı amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar, bağılı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Ma
liye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği aihvalde gelir 
ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli 
cdtve'lin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama
yı yapaiblir. İşin bitiminde yapılan kesin harcamalara 
göre talhak'kulk eden miktarı, ilgili projesindeki öde
nekten harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

IBU ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinıde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yolc., 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tariJhindte 

yürürlüğe girer, 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
110 unicu maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Talbiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yo!k. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler.., 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ralbul 
eidenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

31. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi •: 1/103; 
M .G. Konseyi : 1/332) {D. Meclisi S. Sayısı : 33; 
M. G. Konseyi S .Sayısı: 359) (1) 

IBAŞKAN — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 19812 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesine 
geçiyoruz. 

'Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 198Î2 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul©dlilm'iştir., 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

PETROL İŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I9«i2 
YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

(MADDE 1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğüne 
19i8i2 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (73 483 0000 Ura 
ödenek verilmiştir. 

IBAŞlKAN — (A) işaretli cetveli dkutayorum : 

Bölüm 

101 

111 

900 

A — CETVELİ 

Genel yönetim ve destek 
'hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Petrol faaliyetleri ve akar
yakıt politikası 
IBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı-
tılaımayan transferler 
IBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

45 780 000 

21 642 000 

6 061 000 

(1) 359 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Şimdi, bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 1 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmıişıbir, 

2 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 2. — Petrol işleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(73 483 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B CETVELİ 

Bölüm Lira 

200 000 

73 283 000 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1982 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı, (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel 
hükümlerine göre, tarih, tahakkuk ve tahsiline 1982 
malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeci oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil'mişltir. 

5 inci maddeyli okuyunuz. 
MADDE 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi

lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiple
rinden alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım 
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gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velin ilgiHi program, altprograım faaliyet veya projele
rine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul erdenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okuyunuz. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 

7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 ndi madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1982 
malî yılı bütçesiyle, ona bağlı Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarıları da kabul edilmiştlir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

/. — 7952 Malî Yılı >Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan [Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/74; M. G. Konseyi : i/303) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) (De
vam) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesiyle, ona bağlı, 333 sıra sayısıyla basılıp dağıtı
lan Beden Terbiyesli Genel Müdürlüğü Katma Bütçe 
Kanunu Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı 
yerlerini almışlardır, 

Bu her iki bütçe üzerinlde görüşme açıyorum. 
Söz alma'k isteyen var mı?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmışitır. 
Şimdi Gençlik ve Spor Ba'kanlığı Bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

185 294 000 

262 088 000 

229 422 000 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerinin geliştiril
mesi 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 izcilik - boş zamanları de
ğerlendirme ve gençlik so
runları hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 'Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlilerinin yetiştiril
mesi ve eğitimi hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Oizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Ba'kanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 

32. — Beden {Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan 'Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/77; M. G. Konseyi : 1/306) (D. Meclisi S. Sayısı : 
7; M. G. Konseyi S. Sayısı : 333) (1) 

218 806 000 

6 552 000 

(1) 333 S. ISayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Şimdi, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 indi maddeyi okuyunuz. 

IBBDEN TERIBÎYESÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 

TASARISI 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne 1982 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 034 294 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi (A) işaretli cetvelıi okutuyo
rum : 

A — CETVELİ 

101 Genel yönetim ve destek. 
hizmetleri 1 341 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve 
geliştirilmesi htizmıetleri 2 679 522 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler..,. Kabul edilmiştir. 

900 (Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 13 504 000 
(BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 1 indi maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci ma!ddeyi okuyunuz, 
MADDE 2. — Beden Terbiyesi! Genel Müdürlü

ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 034 294 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

BAŞKAN — Şimdi (B) işaretli cetveli okutuyo
rum 

2 Vergi dışı gelirler 310 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 3 723 994 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IBağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğünce 1982 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

iBu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere ydtki ve
ren Kanun, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

iBAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ermeyenler... Kaibul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işardtîi cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — 7258 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vü
cuda getirm'dk amacı ile, Beden Terbiyesi Genel 
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Müdürlüğü Bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan 
projelerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler 
dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakan
lığına aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine dev
redilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 7. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibin
de kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edi
len gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında 
gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler 
arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I - Futbolda müşterek bahis gelirleri : (111) Türk 
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri progra
mının (01) Sportif faaliyetler alt programının, (1-001) 
kod numaralı faaliyeti ile (02) spor tesislerinin işle
tilmesi, yapım, bakım ve onarımları alt programla
rının (2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri; 

II - Spor faaliyetleri gelirleri : (900) Hizmet 
programlarına dağıtılamayan transferler programın
da yer alan (04) Sosyal transferler alt programının 
(3-422) kod numaralı faaliyeti; 

Bu ödeneklerden yıl içinde harcanmayan kısmı, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, alt program ve faaliyet ve proje
lerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde 
ödenemeyen borçlar, mütea'kip yıl bütçesinin ilgili 
tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz al'ma'k is
teyen?.. Yoktur. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin

de yürürlüğe girer. 
, 'BAŞKAN — 8, inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 

Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN 9 uncu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Gençlik ve Spor Bakanlığı 1982 yılı Büt
çesiyle, ona bağlı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edilmiş 
oldu, 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

/. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/74;-M. G. Konseyi : 1/303) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) (De
vam). 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1982 
malî yılı bütçesinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon Baş'kanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı
mız yerlerindeler. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur, 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. Bölümleri okuyunuz. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 94 408 000 
•BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 iSosyal Güvenlik Kuruluşla
rı ile İlgili Hizmetler 19 165 000 
(BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 12 620 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 1982 
malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olsun. 
29 Ekimden sonra dağıtılan ve Yenimahalleye gi

derken yol üzerinde bulunan işçi konutları vardı. On
ların kuraları çekildi. Belediye Reisi de, «Ben 350 
milyon lirayı almadım» dedi. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim, almadı. 

BAŞKAN — Ona rağmen, konut sahipleri hâlâ 
konutlarına girememişler. Acaba nedendir? Ben ge
çen gün sordum, «elektrik bağlanmamış» dediler. 
Bilmiyorum, zatı âlinizin bundan haberi var mı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— tün verirseniz üç cümle ile arz edeyim. 

Bu evlerden bir kısmına kuralarını çekip ilk ağız
da teslim ettiklerimiz maalesef giremediler. Birinci 
sebep; toplu konutlarım bedellerinin % 10'u anahtar 
teslimi sırasında ödenir. Bu para 35 bin ilâ 55 bin li
ra tutuyor. İşçilerimizin çoğu bu parayı bir anda öde-
yemediler. Süreleri uzattık, bîr. 

İkinci sebep Sayın Başkanım, evler okullara uzak. 
Çocuklarım yarı tedrisat yılında alıp, bir başka okula 
vermek istemediler, bahara ertelediler. 

Anahtarlarını teslim aldıkları halde, evlerin bir 
kısmı, buyurduğunuz gibi, boştur; fakat bölge mü
dürlerimizin tespitine göre, baharın ilk aylarında bü
tün işçilerimiz yerlerini alacaklardır. 

EGO'nun onaylamadığı bir proje olayı vardı. O 
da geçen hafta tamamlandı. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

IMALİYE BAKANLIĞI (BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığımızın 1982 malî 
yılı bütçesinin görüşmelerin'e geçiyoruz, 

Komisyon Başkanı ve Maliye Bakanımız yerle
rindiler. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

©ölümleri okuyunuz, 

(Maliye Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 4 213 914 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet bütçesinin düzen
lenmesi, uygulanması / ve 
denetimi 616 382 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet gelirlerine ilişkin hiz
metler 12 825 213 OOCy 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet muhasebe hizmet
leri 3 076 740 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet mallarına ilişkin hiz
metler 10 820 116000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabuİ 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

115 Hazine ve genel ekonomi 
politikasına ilişkin hizm<e'tler 71'6 857 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler..,. Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetleri 540 314 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

910 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 220 775 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler..!. Kabul editoniştir. 

920 iktisadî transferler ve yar
dımlar 22 65il 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilrnıiıştür. 

930 Malî transferler 385 617 433 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyprum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilrnıiıştür. 

940 Sosyal transferler 61 320 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 111 891 871 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen-
ıler... Kabul edilmiştir. 

••» m>*< 
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Böylece Maliye Bakanlığımızın da 1982 yılı büt
çesi kabul edilmiş oldu. 

Hayırlı uğurlu olsun. 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gider

lerle ilgili 1 inci maddesine dahil bakanlık ve daire 
bütçelerinin görüşülmesi tamamlanmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesini tekrar okutup, oyları
nıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okuyunuz. 

1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

camaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 780 640 059 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeye geçmeden evvel, saat 16.05'te top
lanmak üzere birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 15.50 

..<... 

\ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K. K.K. ve MiHÎ GüvenKk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (H. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MilK Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
m 

BAŞKAN — Dördüncü Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni vve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1174; M. G. Konseyi : 1/303) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) (De
vam) 

BAŞKAN — Bütçe Kanunu Tasarısının 2 nci 
maddesinde kalmıştık. 

Bütçe Kanunu Tasarısının gelirlerle ilgili 2 nci 
maddesini okutuyorum. 

Buyurun okuyunuz. 

Gelir Bütçesi : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 715 640 059 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

~ BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur., 

O zaman, 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelinin ge^ 
lir türlerini okutup, oylatacağım. 

Gelir 
Türü 

1 

.2 

GELÎR BÜTÇESt 

Lira 

Vergi Gelirleri 1 449 099 059 000 
BAŞKAN — Bötömü oyla
rınıza sunıuıyorum : Kaibuft 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edinmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelir-* 
1er 146 500 000 000 
BAŞKAN — Bolıümü oyla
rınıza sunuyorum : Kaibul 
Edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilımıiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 120041,000000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : KalbuS 
ödettiler... Etmeyenler... Ka
bul ©dilımiişifiir. 

Şimdi, bağlı (B) cetveliyle birlikte 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyi okuyunuz. 
Denge : 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi

len gelir arasındaki (65 000 000 000) liralık fark 
iç borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki ka
tına kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

3 üncü maddeyi oyluyorum : Kabul edenler,,, Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci bölüm 4 üncü maddeyi okuyunuz. 

tKtNCt BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 
Ödenek Dağıtımı : 
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvel-

lerindeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlene
cek ilkeler ve serlbest bırakma oranları dahilinde 
kullanılır, 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
4 üncü maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okuyunuz. 
Aktarma : 
MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel 

giderleri) harcama kalemi altındaki ödeneklerle ilgili 
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olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluy
la programlar arası aktarma yapmaya, 

B) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üze
rine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek 
olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarma
ya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye akta

rılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle büt
çesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler.,. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okuyunuz. 

Bölüm Düzeni ve Deyimler : 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, 

program bütçe uygulamasında programlar şeklinde 
düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogram-
lar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uy
gun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ay
rılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harca
ma kaleminden oluşur. 

1C60 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile di
ğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandı
rılma sındaki « Program»'ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»'ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de 

kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje»'yi. 
d) «Tertip» deykn'i, hizmet veya harcamanın ya

pılacağı program, alitiprogram, ödeneık türü, faaliyet 
proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet terti
bi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalem
lerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel gider
leri borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hiz
met veya harcamanın ait olduğu program bazını ifa
de eder. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz. 
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açıl

ması : 
MADDE 7. — A) İlgili mevzuatına göre, yılı 

içinde 1982 yılı programına alınan projeler için (2) 
ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde 

de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; ya da (A) 
işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harca
ma kalemleri açmaya, 

B) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bö
lüm, kesim ve madde kalemleri açmaya, 

(Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okuyunuz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol : 

MADDE 8. — Maliye Bakanı, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı 

dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama
cıyla gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve 
kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, 
gerekli önlemleri almaya, standartları saptamaya ve 
sınırlamaları koymaya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yar
dımları ile karşılanan ve katma bütçeli idare duru
munda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarının hizmet programlarını yılı içinde düzen
lemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esas
ları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sı
nırlamaları koymaya, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner 

sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.,. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okuyunuz, 
Resmî Taşıtlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 9. — Resmî taşıt kullanımında uygula

nacak ilkeler aşağıdadır : 
A) Resmî taşıt kullanımına ilişkin 3.6.1979 gün 

ve 7/18077 sayılı Kararname hükümleri 1982 bütçe 
yılında da uygulanmaya devam olunur, 

B) Taşıt Kanunu uyarınca yardım ve bağış yo
luyla kurumların edinecekleri taşıtlar hakkında mar
ka, model ve motor hacimleri itibariyle sınırlamalar 
koymaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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C) 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Emniyet Ge
nel Müdürlüğünce satın alınacak taşıtların adedi, cin
si ve diferansiyel sayıları bu kanunda gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okuyunuz., 

Geçen Yıllar Borçları: 

MADDE 10. — Malî yılın sonuna kadar ödene-
mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 
M.U.K.'nun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait öde
meler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçlan : 

Yıllan bütçelerinin (100 - Personel giderleri)'ne 
ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 neci harca
ma kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerin
de karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Per
sonel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden ak
tarma yapılmamak kaydıyla, 1982 yılı bütçesinin ay
nı veya diğer programlanndaki ödeneklerden bu faa
liyete aktarma yapmaya veya yeterince ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız 
Borçlan : 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışın
daki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet 
tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan 
borçlar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçlan» faaliyetinden ödenir, 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100-
PerSonel giderleri dışında) kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 
MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçe

lerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve kar-
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şılığı katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan mik
tarlardan, bu amaca göre fazla olduğu saptanan kı
sımları, malî yıl sonunda ilgili idarelere ödenmeye
rek Maliye Bakanınca iptal edilir, 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü dışında) malî yıl sonuna göre Maliye Ba
kanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır. 

İHAŞKAIN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kaibül edilmiştir. 

112 nci maddeyi okuıtuyoram : 
Yatırını Harcamaları: 
MADDE Ü2. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pn>-
jeye yatırım, harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv-
veltler Bütçesinin programlarında 2 ödenek türü için
de yer alan savumma sektörü, alt yapı, inşa, iskân ve 
tesisleriyle, NATO En'fraistrü'ktür'ün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamülaşltırmalar ile REMO 
programı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Dev
let Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıllık 
programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje nu
marası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu top
lu Ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına iliş
kin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan 
tarafından onaylanmış programlarda gösterilen işler 
esas alınır. 

Yıllık programa ek yatırımı cetvellerinde yıl içinde 
yapılması zorunlu değişiklikler için «ıl9®2 yılı prog
ramının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar» da yer alan usullere uyulur,. 

IBAŞKAIN — 112 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kaimi edlilmiştir. 

ıBu maddede «programlarında 2 ödenek türü» diye 
yazıyor. O 2 kerre içinde mi olacak, öyle açıkta nu 
olacak orada, 112 nci maddede? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAOMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
böyle de olabilir; ama, zannederim parantez içinde 
daha doğru kullanılır. Yani özellik arz eden bir hü
küm, 

©AŞKAN — öyle olması lazım; onu düzeltelim. 
13 noü maddeyi okutuyorum : 
Devlet Malzeme Ofisinden Taşıit Alım Kredilerinin 

Mahsup Süresi: 
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!MIADDE 13. — Geçen malî yıl içinde Devlet 

Malzeme Ofisime yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, 
taşıtların malî yılım bitiminden itibaren üç ay içindte 
teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilimesi kay
dı ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

IBAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : KaJbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ünoü maddeyi okutuyorum : 
Fonlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 14. — Maliye Bakanlığı bütçesinde yer 

allan çeşitli fonlara ilişiklin hükümler aşağıda gösteril
miştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 
IBütçelerine konulan Ödemekler yetmediği takdir-\ 

de, ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için» 
100 - Personel giderleri (Üniversitelerin gece öğreti
mine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti 
hariç) ile yoiulk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli 
görev yollukları, yutit dışımda görevli öğretmen aylık
ları, mulhltar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (9130-09H3W3/CI1-940) tertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir, 

'Bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir, 

Hizmetlerini tranisifer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan öde
nek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kulla
nılmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer 
tertibine aktarma yapılabilir. 

IB) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-303-940) 

tertibindeki ödenekten; 
1982 Malî Yılı Programının uygulanması, izlen

mesi ve koordinasyonuma ilişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 19812 yılı yatırım programının uygu
lama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektör
lerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı 
içinde gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt 
sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gere
ken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin ar
tırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projele
re ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
ve Maliye 'Bakanlığı ^bütçesinin Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

C) Duş Finansmanı Sağlanan Projelerim Giderle
rini Karşılama Fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve ka'tlma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisadî 
Teşdbbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini 
karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı bültçesinini 
^930-09-3-3018-940) tertibindeki ödenekten, genel ve 
katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki 
harcama kalemleri ile, Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle 
ilgili olarak Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, bu 
ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarını sap
tamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Sıkıyönetim Giderleri Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-319-940) 

tertibindeki ödenekten, 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 kullanılması gereken ödenekleriyle, 
Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare
lerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere 
dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit 
tutmak ve 30 Kasım 1981'deki kurlar ile transfer anın
daki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Ma
liye Bakanlığı bütçesinde (930-09-3-302.940) Kur Fark
larını Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği ilgili ku
ruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertip
lere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

F) Yedek ödenek : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-09-3-309-940) ter

tibindeki ödenekten, bütçelerin Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma bütçeli ku
ruluşların Emekli Sandığına ödemeler ile ilgili tertip
lerinde mevcut ödeneklerin yetmemesi halinde bu ter
tiplere yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine Ödenek Kaydı 
MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu ku

ruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler 
için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, 
bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin 
her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde 
ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Bayındırlık Bakanlığı ile Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisler ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesisle
rin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştırma 
ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye ya
tırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açı
lacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasındaki-
ler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) cet
vellerinin sonunda açılacak özel program, altprogram^ 
faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine ödenek 
kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerek
tirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprog-
ram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı 

yapabilir. İşin bitiminde yapılan harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, altprog
ram, faaliyet ve projelerindeki ödenekten harcama 
yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu

tanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yüksek
öğretim Kurulu Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlem
leri : 

MADDE 17. — A) Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma Genel Komutanlığı veya Jandar
ma Genel Komutanlığınca Millî Savunma Bakanlığı
na cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedelleri
ni karşılamak amacı ile, varılacak u7İaşma 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 tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer 
bir program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği 
ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarmaya, 

C) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür Ba
kanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı adıyla bir
leştirilmesi nedeniyle yeni örgütlenmenin gerektirdiği 
bütçe uygulamasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat Kanunu çıkıncaya kadar; 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, bu 
Genel Müdürlüğün görevlerini yürütmesi ile ilgili 2, 
10, 29 ve 33 üncü maddelerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

E) 2547 sayılı Kanunun Geçici 28 inci maddesin
de öngörülen yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi ha
linde, bu düzenmelerin gerektirdiği her türhı bütçe 
işlemini yapmaya Maliye Bjakanı yetkilidir. 

Son fıkra hükmü katma ^ütçeler için de uygulana
bilir. 

BAŞKAN — Zannediyorum Bütçe - Plan Komis
yonu (E) fıkrasını eklemiş; i Danışma Meclisinde ka
bul edilen metinde (E) fıkrası yok, değil mi? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET I 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Toplam halin
de koyduk; o nedenle efendim. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzrinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 
MADDE 18. — A) Dış kaynaklardan veya ulus- | 

lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla il
gili vergi ve resimlerin ödenmesi amacı ile bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) 1982 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile ya da 
diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya 
bedellerini bağlı (B) cetvelinde 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. ı 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bağışlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 19. — Bağışlara ilişkin özel ödenekler

den; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artık

ları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz olanları, 

B) (A) fıkrasındakiler dışında kalıp da, 20 000 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanma
yanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko

mutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet 
Karşılıkları : 
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MADDE 20. — A) Millî Savunma Bakanlığı 
ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere 
ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hiz
metin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve 
hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) öğrenim ve eğitim müesseselerin
de okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında 
ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları 
için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle 
ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanma
yan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 

isiteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza snuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir., 
(211 inci maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri : 
MADDE : 121. — Devlet Planlama Teşkilatı büt

çesinin; 
A) (flldi-Öl-2-001 -310) tertibindeki ödenekten, 'bin 

kısmımı D'evlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen' 
faallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin İlgili tertibine aktarma
ya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel 'idarelerine; İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı nizmötlerin 
bedellerini peşin ödeyebilir. 

©) Şilili-ül-3-14tl-930) tertibinde yer alan ödeneği, 
(kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve pro
jeleri desteklemelk amacıyla, bütçelerin ilgili (harcama 
(kalemlerine aktarmaya Maliye İBakanı yetkilidir. Aynı 
amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak öde
meler de bu tertipten karşılanır. 

IBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler.,.. 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

122 nci maddeyi okutuyorum : 
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DÖRDÜNCÜ (BOLÜM 

Bağlı Cetvellere ilişkim Hükümler 

Bağlı Cetveller : 
MADDE 32. — A) 11050 sayılı M.UjK/nun de

ğişik 29 uncu maddesine göre, 
ıa) IBirinci madde ile •verilen ödeneğin dağılımı1 

«A» işaretli, 
b) Özel hükümlerine göre 198İ2 malî yılında tah

siline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler 

«C» 'işaretti, 
d) Yasalarla bağlanmış valtanî hizmet aylıkları 

" «Ç» 'işaretli, 
e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 

yetki veren yasalar «G» işaretli^ 
If) Harcamalara ilişiklimi formül '«R» işardfcli, 
1B) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uya

rımca her yıl Bütçe Kanunu Me 'saptanması gereken 
miktarlar «ıH» işaretti, 

C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye' gö
re her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken ve 
4050,12490, 39014, 4353, 5433, 5539, 6İ200, 66186 ve 6760 
sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «t» işaretli, 

(D) (6 . 7 . 1931 tarihli ve UI8<38 sayılı Millî Eğitim! 
Bakanlığı tarafından idare edilecek Okul Pansiyon
ları Kanununu değiştiren 11 . 6 . 19312 Itarih ve 2005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansi
yonları ile Sağlık ive Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı sağlık dkulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «!M» işaretUt, 

E) .7.6.1939 ûrihli ve 363'4 sayılı Millî Müldaf aa 
Mükellefiyeti: Kanununun; 

a) 36 ncı maddesine göre 'Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alim değerleri 
«O» 'işaretti, 

Ib) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıt
ların alım değerleri «P» işaretli, 

IF) IMaliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya-
pılalbilmesıi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurum
ların satın alacakları fcaşıltlann en çok satın alma be-
deUeri «T» işretti, 

Cetvellerde gösterilmiştir.; 
IBAŞKAN — '212 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. 
IBuyurun Komisyon. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonıu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 212 nci maddenin (d) fıkrasında «Yasalara Ibağ-
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lanmış vatanî hizmet aylıkları «Ç» işaretl'i, cetvel» var. 
!Bu cetvel, huzurlarınızda okunup, kanunlaşacak 

cetvellerden değil. Ancak sizlere takdim ettiğimiz do
küman, size Itakdim etttikten sonra, zatı âlilerin'in ve 
Yüksek Heyeltin emirleridir. Biz onu Ibaisarken bir de
ğişiklik yapamayız. Halbuki burada, daha evvel ha
zırlanırken bir hata yapılmış. Vatanî hizmet aylıkla
rının ıgöstergesi '215 ile çarpılarak buraya yazılmış 
efendim. Bu rakam 30 ile çarpılacaktır. Yüksek He
yetinizden, bunu bastırırken ya hu sütunu itamamen1 

kaldırmamıza yahut 30 ille çarpıp iburaya yazmamıza 
izin isitiyoıTuz. 

'BAŞKAN — Kaçıncı sayfada Ibu (Ç) işaretli cet-ı 
vel? (Ç-5), (Ç-ı7) falan gidiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şu göstergeleri 
25 ile çarpmış, buraya yazmışlar. Öyle yazarsak, artık 
30 olarak işlenmez. İznimiz olursa, Ibiz hasarken bunu 
3C| ile çarpıp 'basalım. Bu Iburada konuşulmayacak 
efendim. 

'BAŞKAN <— Doğru, d e p mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

IBAŞKAN — Çünkü, maaşı 30 ile çarpıyoruz, es
kiden 25 idi. Doğrudur, 30 ile çarpıp öyle yazmak 
doğru olur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir ikindi hu
sus da sayın Başkanım, Maliye Bakanlığında hu gös
tergelerle ilgili bir çalışma var. ©unların detayına gir-
meyeceğim, bunların hangi kısma ailt olduğu özel 
kanunda yazılı. Ancak, bu 300 göstergeleri 380'e çı
kandık. Daha evvel de göstergeler 300 idi. Maliye 
Bakanlığı Ibu hususta bir çalışma yapıyor, inşallah kısa 
zamanda huzurunuza gelecek .diğer gösterge tablosuna 
paralel bunlarda da bir düzeltme yapacağız. Vatanî 
Hizmet Tertibinden aylık alanlar hakkında, iinşaUah 
bu da huzurlarınıza gelir. 

(BAŞKAN — O zaman mariltan itibaren, yani 
marttan geçerli olmak.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Marttan ge
çerli değildir. 

IMALİYE 'BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, çok kısa zaman içlinde 1.3. tarihi itibariy
le huzurunuza gelecektir. 

IBAŞKAN — Güzel. 
Şimdi, 22 nci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yoklturs 
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O Ihalde 22 nd maddeyi <bu (d) fıkrasındaki Vatanî 
Hizmet Aylıkları (Ç) işaretli cetveldeki o son aylık 
tutarlarının 35 ile değil, 30 ile çarpılmış olara'k gös
terilmesi Ihakkındalki Komisyon Başkanı arkadaşımı
zın 'bu teklifini de (heralber oyluyorum : Kalbuıl eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

O takdirde, o sütun, 30 ile çarpılmış olarak tekrar 
yenliden yazılacaktır. 

i23 üncü maddeyi okuyunuz. 
<B) Cetveline ilişkin Diğer Hükümler : 
IMAODE 123. — a) Musul pe'trollerinden Ibiriken 

(10Ö) milyon liralık paydan malî yıl içinde tahsil 
edilecek ikısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 

Ib) 117012 sayılı Yasaya ıgöre petrolden alınacak 
Devlet ha'kkı, bütçenin (B) cetvelindekli «Petrolden 
Devlet HaJkkı» 

Tertiplerine gelir kaydolunur, 
BAŞKAN —- ©u (a) fıkrası iher sene konuyor; 

«'MuısuTdan alınacak paylar». Bir şey alındığı yok; 
ama öyle her sene konuyor oralya., 

(23 üncü «radde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yokltur. 

Maddeyi oylarınıza suınuyorum : Kahul edenler... 
'Etmeyenler... Kalbul ddilmiş'tir. 

124 üncü maddeyi okuyunuz. 
Döner Sermaye Gdirierine İlişkin Hükümler : 
MADDE 214. — Genel 'bütçeye dahil dairelerle, 

katma 'bütçeli 'idarelere ıbağlı döner sermayeli işletme
lerin (Vukuflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Ada
let Bakanlığı Ceza ve Tevkif Bvleri Gend MiiMüriüğü 
ve Tekel Genel Müdürlüğüne 'bağlı «döner sermayeli 
işletmeler hariç) Ibir ay içinde gayrî safi hâsılatından 
% 1'5'e kadar olan 'kısmını vte dönem sonu net kâr
larını genel 'bütçeye peşin gelir Ikaydeitimeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanması
na, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu 'kârlarına mah
subuna ve bildirim ve Ödeme sürelerinin saptanma
sına 'ilişkin hususlar 'Maliye Bakanlığınca (belirlenir. 

IBu maidde hükmünün yerine getirilmesiinlden 'doğan 
Hazine ikaylbı, ilgili döner sermaye işletmelerinin ita 
amiri ve saymanından 61813 sayılı Kanuna göre yarı 
yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş hültçe yasalarında yer alan peşin gelir hü
kümlerinin uygulanımasrnda süre aşımı nedertiyle or
taya çıkan gecikme zamları aranmaz, 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
'Etmeyenler... Kalbul edli'lmişıtür. 

f25 inci maddeyi »kuyunuz. 
'Fonlara İlişkin Gelir Kaydı ve Aktarma İşlemleri: 
MADDE '25. — a) ,1567 sayılı Yasanın 6125S sayılı 

Yasa ile ıdeğişi'k,! inci ve ll!6.9.11960 gün ve 79 sayılı 
Yasanın 9 uncu maddelerine dayanarak, Balkanlar Ku
rulunun '2.6.1961 gün ve 5/11280 sayılı Kararı gereğin
ce Ikurulan «İstikrar Fonu» na yatırılacak paraların 
net artıklarını, 

Ib) TC. Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca 'belirtilecek 
tutarı, 

c) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kuruluş amaç
larını 'karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmı
nı, iş bu fonların genel amaçları içinde 'karşılıklı 
olarak devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) 16 . 9 . 196CI tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 inci 
maddesinin il inci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt 
İstikrar Fonu» nun net gd'ir fazlası, 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 
BAŞKAN — 25 indi madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
'26 ncı maddeyi okuyunuz. 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara İlişkin 'Hükümler 

KATSAYI' 
MADDE '26. — '657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 1154 üncü maddesi uyarınca sınıflara ait 
gösterge tablosunda 'belirtilen gösterge rakamlarının 
aylı'k tutarlarına çevrilmesinde (30) (katsayı, '14.4.198'1 
tarih ve 24146 sayılı Kanuna göre subaylara, astsulbay-
lı'ktan subaylığa geçenlere, astsubaylara ve uzman 
jandarma çavuşlarına (3.9), er ve erbaşlara (3.0) kat
sayı, 

Uygulanır, 
'BAŞKAN — 06 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.,j 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
'27 nci maddeyi okuyunuz;. 
Kadrolara İlişkin Genel Hükümler: 
MADDE 27. — Memur kadroları ile 'ilgili yasal 

düzenleme yapılıncaya kadar* 
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M. G. Konseyi B : 96 17 . 2 , 1982 O : 4 

a) 1(3122 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurum
lara verilmiş ve intibak 'işlemlerinde 'kullanılmış bu
lunan kadrolar ile 11971 - 198'1 Malî Yılları Bütçe Ka
nunlarının ilgili maddeleri uyarınca verilmiş ve' de-
ği§tiı!ilrn'ilş olan kadrolar '(Devlet Planlama Teşkilatı 
kadro cetvelıinin «Not» holümü dahil) ve ı«ttkltisadî 
Devlet Teşekkülleri ve Ibenzeri kuruluşların Genel 
Yatırım ve Finansman Programı» dışında kalan Ka
mu İktisadî Teşdbbüsleri ve Ibenzeri kuruluşların 
1979 - «U9I81 Malî Yılı Bütçe Kanunları Hükümleri 
uyarınca Maliye Bakanlığınca vize ©dilen kadroları 
198J2 Malî Yılı içim de geçerliktir. 

Ancak, kuruluşların mevcut kadrolarından 28.2.198!2 
tarihi itibariyle Iboş olanlar ile 'bu tarihten sonra her
hangi Ib'ir nedenle 'boşalanların, açıktan atama ama
cıyla kullanılması Başbakanlığın iznine talbidir. 

ıb) 1115.5.1975 ıgün ve 11897 sayıda Kanun ile ka
nun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara Verilen kadrolara da
yanılarak sözkonusu Kanunla kararnamelerin intibak 
hükümlerine göre saptanan derecelerin üzerinden öde
nir. 

Ancalk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelerin 
15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile yargı or
ganlarınca verilen kararlara ıgöre düzenlenecek düzel
tilmiş 'intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1113122 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13.11.1971 gün 
7/3)434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi değiştiren 
kararnamelerdeki hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur. 

!d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların 
kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Maliye 
Bakanlığına ıbağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye Ba
kanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili kuru
luş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kadro
larına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlar
dan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yolla 
Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara nakden ata
narak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu say
manlıklarda görevlendirilirler, 

e) HI2.3.1964 gün ce 440 sayılı iktisadî Devlet Te
şekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkındaki 
Kanunun ıgeçLci 18 inci maddesindeki 3 yıllık süre 
31.1)2.19ı8l2 tarihine kadar uzatılmıştır, 

f) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, Mahallî 
idareler veya Kamu İktisadî Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanıla
rak kurulan harika ve kuruluşlar veya (bunlara (bağlı: 
işyerleri ile İş Kanununa tabi olmayan daire ve ku
rumlar, IĞ5İ7 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları per-< 
sonele ait kadrolardan anılan Yasanın 48 inci madde
sinde 'belirtilen genel ve özel koşulları taşımak kay
dıyla sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 
25 inci maddesinde 'belirlenen oranlarda kadro ayırır
lar ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar 

,g) İl özel idareleri ile 'Belediyeler için 19812 Malî 
Yılında memur ve işçi kadrosu ihdas edilemez. 

Ih) Adalet Bakanlığının mevcut ve 19812 yılında 
açılacak yeni cezaevlerinin personel İhtiyacını karşıla
mak üzere, anılan Kurumun istemi, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üze
rine ve 4955 adedi geçmemek şartıyla kadro ihdasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

i) Bir Üniversite içindeki çeşM Yükseköğretim' 
Kurumları ve 'birimlerine tahsis edilen kadroların, ay
nı üniversite içindeki diğer Ibir birime nakline, ilgili 
rektörün önerisi veya olumlu ıgörüşü alınarak Yüksek
öğretim Kurulu karar verebilir. 

BAŞKAN — Bu 27 inci maddenin (h) ve (i) fık
raları zannediyorum sonradan Komisyonca ilave 
edilmiş, değil mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KlÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Adalet Bakan
lığınca yeni açılacak cezaevleri ve YÖK için olmak 
üzere ilave edilen iki fıkradır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

27 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Kadro Cetvelleri Bütçe Kanununa Eklenen Ku

rumlar: 

MADDE 28. — Genel Kadro Kanunu çıkıncaya 
kadar; 

a) IKadro cetvelleri 1980 yılı Bütçe Kanununa 
ekli olan kuruluşlardan Devlet Başkanlığı, Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Mec
lisinin, 1982 yılı bütçe teklifine etkili kadro cetvel
leri ile sınırlı olmak üzere, kadrolarında yapılması 
gereken her türlü değişiklik Devlet Başkanlığı ve Ya
sama Organının ilgili Genel Sekreterliklerince yapı-
lir. 
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M. G. Konseyi B ; 96 17 . 1 , 1982 O : 4 

b) Sayıştay ve Yükseköğretim Kurulu personeli
nin; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay 
Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında Hâkimlik ve 
Savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten 
sayılan görevlerde olanların kadro cetvelleri bu Ka
nuna eklidir. 

Yukarıdaki bentlerde anılan kadrolar hakkında 
bu (Kanunun (intibak formlarına dayanılarak aylık 
ödenmesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) 
kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

BAŞfKAlN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

'29 uncu maddeyi okutuyorum: 
İşçi /Kadroları: 
MADDE 29. — A) Genel Bütçeye dahil'daire

ler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluş
lar, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları Öde
neklerle yürüten kuruluşların 1979, 1980 ve 1981 İMa-
lî Yıllarında Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan 
sürekli işçi kadroları 1982 yılında da geçerlidir. An
cak bunlardan 28.2.1982 tarihinde boş olan ve bu ta
rihten sonra herhangi bir nedenle boşalanlara açıktan 
atama yapılabilmesi Başbakanlığın iznine bağılıdır. 

B) ıSöz konusu idare ve kuruluşlar 1.3.1982 tari
hinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştı
racakları diğer işçi pozisyonlarını, 31 Mart 1982 gü
nüne kadar (ilgili (Bakanlığın onayını almak suretiy
le) Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettireceklerdir. 
İdare ve kuruluşların 1982 Malî Yılında kullanabile
cekleri bu tür geçici işçi pozisyonlarının sayısı, 1981 
Malî Yılı için vize edilmiş olan miktarı geçemez. 

C) Vize edilmiş bulunan işçi kadro ve pozisyon
ları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka un
vanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir ve
ya iptal edilebilir. 

Yukarıdaki bentler hükümleri uyarınca Maliye 
Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği Sayış
tay Başkanlığına gönderilir. 

IBu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve 
herhangi bir şekilde ödeme yapılamaz. 

Bu madde hükümleri «İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve Finans
man Programı» dışında kalan (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 

Sözleşmeli Personel: 
MADDE 30. — Genel Bütçeye Dahil Daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar. 
belediyeler, il özel idareleri ile «İktisadî Devlet Te
şekkülleri ve benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve 
Finansman (Programı» dışında kalan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde ve benzeri kuruluşlarda sözleşme ile 
çalıştırılacak personelin Genel çalıştırılma esaslarına 
ilişkin, 6.6.1978 gün 7/15754 sayılı (Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık 
hizmetlerini bünyeleri içinde hastane ve klinik birim
leri bulunmaksızın yürütenler, ihtiyaçları olan sağ
lık personelini, 657 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrasında yer alan bölgesel sınırlamalara ilişkin 
koşullar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. 

657 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin (İB) fıkrası
na göre çalıştırılacaklar hakkında 1 inci fıkrada sözü 
edilen kararnamenin 14 üncü maddesine göre işlem 
yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer yasalar hüküm
lerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların, un
van, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip söz
leşme örneklerini, Mart - 1982 ayı sonuna kadar Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadır
lar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine da
yanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli 
personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip 
sözleşme örneklerinin IMaliye Bakanlığına vize ettiril
mesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılma
dan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bu
lunulamaz. 

'Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen karar
name hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürütülen kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

.BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

EMEKUl AMİRAL HJÜSNİÜ IKÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Var Sayın 
Başkanım. 
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BAIŞJKAN — Buyurun. I 
EMBKJJ I AMÎJRAL HÜSNÜ KIÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- I 
nım, 68 nci sayfadaki 2 inci fıkra, doktorların mah- I 
rumiyet yeri dişinde da sözleşmeli olarak çalışmala- I 
rını sağlamak maksadıyla konulmuştur. I 

Hatırlayacağınız üzere, 657 sayılı Kanun bunu I 
halletti. Orada zaten kanun maddesi olarak yazıl
mıştır; buradan çıkartılması gerekir. 

Arz edeyim: «Yukarıdaki kuruluşlardan eleman- I 
larının sağlık hizmetlerini bünyeleri içinde hastane 
ve klinik birimleri bulunmaksızın yürütenler, ihtiyaç- I 
lan olan sağlık personelini, 657 sayılı Yasanın 4 üncü 
maddesinin ıflB) fıkrasında yer alan bölgesel sınırla
malara ilişkin koşullar aranmaksızın sözleşme ile ça- I 
lıştırabilirler» denmektedir; yani buna gerek kalma
dı. 

BALKAN — Yani 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun çıkıp çıkmayacağı belli olmadığı için I 
konmuştu, değil mi? 

EMEKLI AMÎRIAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Başkanım. I 

BAŞKAN — Peki efendim. 
30 uncu madde üzerinde söz almak isteyen baş- I 

ka sayın üye var mı?.. Yoktur. 
Bu 2 nci fıkranın çıkarılması hakkındaki teklifi I 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bu fıkra çıkarılmıştır. 
Başka söz almak isteyen olmadığına göre, 30 un- I 

cu maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu madde, 2 nci fıkra çıkarılmış olarak ka
bul edilmiştir. I 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Yurt Dışı Aylıkları : I 
'MADDE 31. — Devlet Memurlarının yurt dışı 

aylıkları yurt dışında yer aldıkları kadro derece ve I 
kademelerinin {Devlet Memurları Kanununun 45 inci 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar I 
saptanana kadar 1981 malî yılındaki net tutarlarına 
İ4.8.1981 gün ve 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile saptanan katsayılar uygulanarak bulunacak 
miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belirti- I 
len ilkelere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde I 
tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarlarını sa- | 

I bit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar 
I saptanana değin 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
I rarında belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar 
I arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 

saptanmasından doğacak kur farkları (para değeri 
değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gös-

I terilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 
Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine 

geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama-
I cıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para ara

sında ortaya çıkan ve çıkacak olan ve T.C. Merkez 
I Bankası veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer de

ğişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak 
fark yukarıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre 

I intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almak
ta oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde 
olan memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro 

I derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri 
veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atan-

I dıkları veya yer almakta oldukları kadro derecele
rinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 

I 161 inci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelet 
rinden daha aşağı derecelere atanan memurların ay
lıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapı
lır. 

I c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
nci maddesi uyarınca malî yıl içinde emsaller ye
niden saptandığında, yurt dışı aylıkları 'Bakanlar 
Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ay-

I başından itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar 
Kurulu Kararında öngörülen ilkeler gözönünde tu-

I tulmak suretiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
I 1897 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin ı(B) 
I bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin si

gorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci madde-
I sinde yazılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa 

emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 
15 inci derecenin birinci kademesinin karşılığı olan 
aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her hiz
met yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 

I sonra bir üst dereceden kesilir. 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 çalıştırıl-

— 267 — 



M. G. Konseyi B ı 96 17 2 2 . 1982 O : 4 

mak üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve ha
len çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere 
ilişkin hükümlerine tabidir. 

BAJŞKJAN — Bu maddenin (a) ve (b) fıkrasında, 
aynı miktar geçmesi için bazı ilkeler konulmuş. Bu
nu anlayamadım? 

HMBKLSt AMÎRİAL HÜSNÜ KJÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Baş
kanım, halen yurt dışı ödemelerinde 6 Haziran 11981 
tarihindeki kur esas alınıyor. Türk parası buna göre 
devamlı değiştiği için, pek tabiî, oradaki kişinin eline 
aynı büyüklüğün geçmesi için, Türk parası karşılığı
nın devamlı artması veya eksilmesi lazım, kur de
ğişikliğine göre. IBunu ayarlayan maddedir. Tabiî, 
her ayda bütçeden ödeyeceğiniz paranın miktarı de
ğişiyor. İBu değişikliğin ne şekilde muhasebeleştirile-
ceğine dair bir açıklamadır. 

BAİŞKAN — Onlar hep sabit alıyor değil mi?.. 
BMHKLÎ AMÎRIAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMIET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onların eline 
hep aynı para geçecektir. Yani, 6 Haziran'daki kur 
esasına göre ne alıyorsa, onu alıyor. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 inci maddeyi okutuyorum: 
Yabancı Ülkelerde Staj Gören Askerî Personele 

Aylık ödenek Verilmesi : 
MADDE 32. — Gerekli yasal değişiklik yapılın

caya kadar, staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
gönderilen askerî personele aylık ödenek verilmesine 
ilişkin 311.8.1981 tarih ve 8/3575 sayılı Kararname 
hükümlerinin uygulanmasına 1982 malî yılında da 
devam olunur. 

Ancak, bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve 
yeniden düzenlenecek kararname hükümleri uygula
mada esas alınır. 

!BA1§|K|AN — 312 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Aile Yardımı : 
'MADDE 3 3 . - 6 5 7 sayılı IDevlet Memurları Ka

nununun (2Ö2 - 205 inci ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 inci mad
deleri gereğince aile yardımı olarak : ı 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun men
faat karşılığı çalışmayan eşi için 600 lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar için 100 
lira, 

c) ıllköğrenim gören çocuklar için 200 lira, 
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için 400 lira, 
e) Yükseköğrenim gören çocuklar için 600 lira, 
f) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen 

çocuklar için 100'lira, 
Ödenir. 
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışma

sı ve iş akdî ya da toplu sözleşme gereği çocukları 
için daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. 
İş akdî ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız ara
daki fark ödenir. 

IHAİŞIKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Doğum Yardımı : 
MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 207 nci ve 9126 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
(2.500) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin İş 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, iş akdi ya 
da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı da
ha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark 
ödenir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Tedavi Yardımı : 
IMİADDE 35. — 657 sayılı (Devlet Memurları Ka

nununun değişik 209 ve 210 uncu maddelerine daya
nılarak hazırlanıp, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı 
(Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Me
murlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yö
netmeliği» nin 5, '12, 28 ve 31 inci maddeleri ile 5434 
sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre-
düzenlenerek, IBakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli 
ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi 
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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 inci maddelerinde ve diğer özel yönet
meliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

a) itçmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekkül
lü hastanelerin sağlık kurullarınca verilecsk rapor ile 
gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. 
Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli 
ödenmez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderilebilmeleri; tedavilerinin yurt içinde yapıla
madığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca be
lirlenecek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü 
hastaneden herhangi birinin sağlık kurulunca yerilen 
ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen 
sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlanır. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tayın (Bedeli : 
MADDE 36. — A) Bazı Kamu Personeline Ta

yin Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 12155 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er 
tayin istihkakının bir aylık tutarını geçemez. 

B) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar, 22.6.1978 gün ve 2155 
sayılı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri müm
kün olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jan
darma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkin hü
kümleri 19182 malî yılında uygulanmaz. 

Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin, erler gibi 
iaşe edilmelerine devam olunur. 

Kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı 
bulunduğu Komutanlık veya Kurum amirliğince ya
zılı belge ile tevsiki halinde bedelen iaşe edilir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
İkramiye ve Ödüller: 
MADDE 37. — A) 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun 123 üncü maddesine 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 ik
ramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere, ye
ni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı maddenin (A) ve (B) bentlerinde beriltilen oran
ların uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 
c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
M)İT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, 
muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü 
oldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı 
hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazmi
natların anılan maddede belirtilen esaslara göre, 
(3.11.1980 tarih ve 2330, 23.4.1981 tarih ve 2453 sa
yılı 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 Me
murları Kanununun 123 üncü maddesindeki esaslar 
dairesinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melik hükümlerine göre ödüllendirilir. 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürü
müzün yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksa
dıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluştu
rulan yayın, yazı, danışma ve inceleme kurullarının 
Bakanlık dışından katılacak üyelerine ödenecek huzur 
ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili 
danışman, düzeltici ve madde inceleyicilerine ödene
cek ücretler Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlık
larınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddeler Eklenmesine dair 14.7.1970 tarih ve 1310 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Devlet Tiyatrola
rında oynanacak eserleri seçen Edebî Kurulun tiyat
roda memur olmayan üyelerine her toplantı için özel 
kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar il 000 TL. 
toplantı ödeneği verilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve sanatın 
her dalında ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde 
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etkinliğ sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt 
düzeyinde yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluş
masına yardımcı olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, 
sanat topluluklarına, bilim adamlarına ödül ve arma
ğan verebilir. Verilecek ödül ve armağanların mikta
rı ve yöntemi Maliye ve Kültür ve Turizm (Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak Yönetmelikle sapta
nır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 

Fazla Çalışma Ücreti : 
(MADDE 3S. — A) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Faz
la Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönet
melik» hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da-

. yanılaralk saat başına yapılacak ödeme (40) liradan 
az (100) liradan çok olamaz, 

Yasama Organı ve Devlet Başkanlığı dairesi per
soneline yaptırılacak fazla çalışma için Ödenecek üc
retler özel yönetmeliklerimde yer alan esaslara göre 
yapılır. 

|B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 178 inci maddesinde gerekli değişiıkliklet yapı
lıncaya ka'dar :( 

'1, 32011 sayılı Entnli'yet Teşkilatı Kanununda bu 
iktonuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere; 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku-
ruluşılarında görevti personel ile, Devlet Başkanlığı 
ve Başbakanlık koruma müdürlerine, 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 öğretim, eğitim ve sağlık ku
rum veya foirimlerin'de görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında 
görevi genel idare, eğitim ve teknik hizmetler sınıfı 
persıoneliıne ayda (3.750) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalış
tırılanı çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1.500) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir., 
12. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde 

devamiılıik gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde ça
lışan personele, Balkanlar Kurulu kararı aranmaksızın 

belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar, 
fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

'3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günllerinıin saptanması ve 
bir programa bağlanması olanaksız olan orman mu
hafaza mienıurlarına ayda (4.000) TL. telsiz teknisye
ni, telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ tekiz sant
ralcisi, telîiiz ve telefon halt bakıcılarına, yalnız Ha
ziran - Ekim ayları için ayda (2.350) lira fazla ça
lışma ücriti ödenir. 

4. IMaliye Bakanlığının, tatil günleri ve günlük 
kanunî çalışıma saatlerini aşan] çalışma özelliği dik
kate alınarak, Bakan onayı ile tespit olunacak per
sonele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 indi madde
si hükiımlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geç
memek üzere (A) fıkrasında belirtilen azamî mikta
rın iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5.| ISağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
diikasyonu Örgütürtde çalışan memurlardan, görevle
rinin niteliği gereği fazla çalışma günlerin/in saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaiksız bulunan 
sağlık salvaş memurlarına ve sağlık koruyucularına 
'(2.O0Û) TL. sıtma laborantlarına ayda (1.500) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir, 

'6. 1'615 sayılı Gümırük Kanununun 164 üncü 
maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında ya
pılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için 
aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek 
ücretlerin, aynı kanunun 165 inci maddesindeki esas
lara göre dağıtılmasına devam olunur. 

7. a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dere
celi okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde dö
ner sermalye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, 
olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul 
idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı, ölç-
meci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, 
prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, 
biîgi iş'lemd ve programcısı ve üretim için zorunlu 
benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 
saati, Millî ve Dinî Bayram günleri haricindeki ta
cillerde günde 8 saati geçmemelk kaydı ile okul ve 
kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati 
ııçin en çok, «Orta dereceli eğitim kurumlarında ge
ce öğretimi» için verilen ücret kadar ücret ödenir. 

Ib) Meslekî ve teknik öğretim kurumların'da gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığımda ofcütma'kla yükümlü 
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oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul 
idaresince gerekli görüldüğü talkdirde, haftalık zo
runlu ve isteme bağlı olarak okutabilecekleri ek ders 
saati sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri 
üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve 
fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

!Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gün'düz veya gece 
yapılmasına göre?, bu Kanunun 41 inci maddesinde 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner serma
yeden ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğ
retmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz dk ders görevi verilemez.! 

c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısın'da çalışanlara (a) Merasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de-
ğişÜklük yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya 
jandarmada görevli personelden; 

1. 11 jandarma alay komutanlıkları ile komando 
ve motorlu jandarma birliklerinde görevli subay, ast
subay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (4 750) 
TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dı
şındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli 
subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ay
da (3 750) TL. 

Fazla çalışma ücreti ödenir. 
D) Bu maddenin B/l, 2, 3 (sadece muhafaza me

murları) ve C/l, 2 nci sıralarına göre ödenecek fazla 
çalışma ücretleri, 

a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık 
izni, görevin yapılması sırasında veya görevden do
layı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumla
rında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durum
larında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içe
risinde kesilmez. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sanatçılara İlişkin Yan ödemeler : 

MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerin-
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de sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren 
kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel mü
dürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenle
rine 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile getirilen 
değişik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin 
tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine diğer 
kamu personeli yan ödeme kararnamesi ile birlikte 
Bakanlar Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — Biz bu sanatkârlara, Devlet Memur
ları Kanununda, sözleşmeli olarak isim koyduk. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sözleşmeli ça
lışanlar bu hükümden istifade etmeyecek Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Diğerleri?... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Diğerleri. 

BAŞKAN — Ama burad a da yine, «12, 13 üncü 
maddelerinde yazılan personel» diyor. Orada da 12, 13, 
14 üncü maddeyi sözleşmeli şeye koyduk. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sözleşme imkâ
nı veren maddelerdir bunlar. 

BAŞKAN — Yapabilir dedik. 
O halde sözleşme yapmayanlar için uygulanacak 

bu değil mi?... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, yapma
yanlar için. 

BAŞKAN — Buraya bir, sözleşmeye tabi olma
yanlar maddesi konsaydı, herhalde daha iyi olurdu. 

Bir mahzuru var mı?... 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır. 

BAŞKAN — Zaten sözleşmeli olmuşsa, bunlarda 
yanödeme filan mevzuubahis değil zaten. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Alma
yacak zaten. 

BAŞKAN —Peki. 
39 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum :'. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 mcı maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü ödeneği : 
MADDE 40. — A) 1765 sayılı Üniversite Per

sonel Kanununun değişik 15 inci maddesine göre, 
kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite ve
ya diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yar-
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dımcılarma, öğretim yerinde sürekli ikamet koşulu 
kuruluş ve gdişmesimde güçlıük çekilıen üniversite ve-
gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

l! inci 2 nci 3 süncü 
Derece Derece Derece 

(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 20 000 10 000 6 000 
Doçent 15 000 7 500 5 000 
Doktora yapmış öğretim üye ve 
Yrd. 12 500 6 000 4 000 
Doktora yapmamış öğretim üye 
ve Yrd. 7 500 4 000 3 000 

Üniversite ve akademilerin ve bunlara bağlı fa
külte ve yüksekokulların hangi dereceye gireceği, 
Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye 
Bakanlığınca saptanır. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile 
ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir., 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni
versite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var 
olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açıl
ması halinde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Yasayla değişik 15 inci maddesine göre, öğre
tim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen derece
ler üzerinden hizmet ödeneği verilir. 

1 inci 2 nci 3 üncü 
Derece Derece Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 4 500 2 700 2 100 
Doçent 3 300 2 100 1 500 
Diğer öğretim üye ve Yrd. 2 100 l1 500 1 200 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 15927 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ek ve de
ğişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

BAŞKAN — Bu 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunundaki hükümlerle bir çatışma olmuyor, değil mi? 

EMEKLI AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim. 
Bu hiç değişmedi. Geçen defa olduğu gibi, onların 
çatışması sözkonusu değil efendim. 

BAŞKAN — Yani o verilen rakamlar, bunlar da 
dahil miydi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bunlar, bu gibi yerde çalışanlar, ay
rıca bunları alacaklar... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunları ala
caklar. 

BAŞKAN — O yönetmelik henüz çıkarılmadı öy
leyse, Maliye Bakanlığınca? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hazırlıkları 
galiba son safhada efendim; özel hizmet tazminatı.., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hazır 
vaziyette efendim. Bakanlar Kurulunda görüşüldü; 
prensipleri tespit edildi; pazartesi günü takdim edi
lecek vaziyete getirilecek efendim. 

iBAŞKAN — Peki. 
40 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,,. 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Ek Ders Ücretleri : 
MADDE 41. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 176 nci maddesi (söz konusu Ya
sanın 89 uncu maddesindeki esaslarla ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şar
tıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul 
ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye
leri ve diğer personele saat başına verilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir., 

Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

l1, Yükseköğretim : 
a) Yüksek dereceli okul ve ku

rumlarda ücretli ders okutanlardan; 
— Profesörler 360 420 
— Doçentler 300 360 
— Öğretmenler ve diğerleri 240 ı300 
b) Yüksekokullarda ders görevi 

verilen öğretmenler dışındaki me
murlardan; 

Kadro derecesi 1 olanlara profe
sörler, 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

Kadro derecesi 2 olanlara do
çentler ve kadro derecesi daha aşağı 
olanlara, öğretmenler ve diğerleri 
gibi ek ders ücreti ödenir, 

2. Ortaöğretim : 
Orta dereceli genel, meslekî ve 

teknik okul öğretmenlerine ve bu 
okullarda ücretli ders okutanlara, 
Millî Güvenlik dersi verenlere (Ta
rım Bakanlığına bağlı okullar da
hil) 150 180 

3. İlköğretim : 
İlköğretim kurumlarında (Anao

kulları ve anasınıfları ile kız teknik 
öğretim okullarına bağlı anaokul
ları dahil), rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde, ilköğretim müdürlük
lerinde, yetiştirme yurtlarında gö
revli öğretmen ve yöneticilere 120 150 

4. Yaygım Eğitim : 
Her türdeki yaygın eğitim (Halk 

eğitimi, çırak eğitimi) de görevlen
dirilenlere 150 180 

5. Kurumların elemanlarımın ye
tiştirilmesi ile ilgili mesleki okul, 
kurs, seminer ve hizmet içi eğitim
lerde görevlendirilen; 

a) Öğretmen ve öğretmen nite
liği taşıyanlar ile, kurum içinden ve
ya kurum dışından sağlanan uzman 
ve teknik personele 210 240 

b) 1/a'da sayılan personele 
1 inci bentte belirlenen miktarda 
ek ders ücreti verilir. 

6. Mİllî Eğitim Bakanlığı Mer
kez ve Taşra örgütünde inceleme, 
araştırma, planlama, programlama, 
yönetim, eğitim görevi yapanlara 120 — 

(Orta ve yüksek dereceli okul yöne
ticilerinden zorunlu ders görev üc
reti alanlara bulundukları öğretim 
kurumlarının öğretmenlerine ödenen 
birim ders ücreti üzerinden ücret 
ödenir.) 

Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

7. Devlet Kon'servatuvarında : 
a) Meslek dersi okutan; 
— Devlet sanatçısı ve profesörlere 310 360 
— Devlet Konservatuvarı sanat

kârı, sanatçı öğretmen, sanatçı, uz
man ve doçentlere 275 300 

— öğretici (Öğretmen) ve doktora
lı asistanlara 200 240 

fb) Kültür dersi okutan öğretmenlere Millî Eği
tim Bakanlığı okulları için saptanan ölçülere ve mik
tarlara göre ücret ödenir. 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 
4 üncü maddesi gereğince; fiilen ek ders görevi veri
lenlere ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır. 

'1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, Denizcilik 
Yüksek Okulu, NBC istihbarat Okulu ve benzerleri 
ile harp okullarında ders görevi verilenlere taşıdıkla
rı unvan ve niteliklere göre, Üniversite Personel Ya
sasının değişik 14 üncü maddesi gereğince belirlenen 
miktar üzerinden, (Öğretmen olarak görevlendirilen
lere öğretim görevlisi gibi) ücret ödenir. 

2. Orta dereceli askerî okullarda; (Askerî lise
ler, astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda 
ders görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümü
nün 2 nci sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti 
verilir. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır,, 

1. Öğretim üye yardımcıları ile üniversite ve 
yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele 
sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav dö
neminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders 
yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret 
ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye 
ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti öde
nir. 
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3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite ve 
akademi senato kararma dayanılarak verilir. Başka 
üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı olduk
ları yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına 
dayanılarak) izin almaları zorunludur. 

5. 1765 sayılı Yasanın 1991 sayılı Yasa ile deği
şik 14 üncü maddesinde yer alan dk ders ücretine iliş
kin hükümler; üniversite, akademi, gençlik ve spor 
akademileri ve 2237 sayılı Yaşa ile üniversite ve aka
demilere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurumla
rı dışından gelen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve 
asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde görevli 
öğretim elemanları için de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Bu 41 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? 

Aşağı yukarı, geçen seneye nazaran yüzde kaç 
fark etti? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — % 20 efen
dim hepsinde. Tabiî, % 20 yuvarlaklaştırıldı Sayın 
Başkanım, küsurları atıldı. 

BAŞKAN — Yalnız, 83 üncü sayfada, l'in (b) 
fıkrasında «yüksekokullarda ders görevi verilen öğ
retmenler dışındaki memurlardan...» deniyor. 

Öğretmenlik mesleği dışında biri nasıl ders verir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Var efendim. 
örneğin, rahmetli Nazm'i Yavuzalp, Atatürk Üniver
sitesinde, iktisat dersi verirdi. Ders hocası bulunma
dığı takdirde, o dersi verecek devlet memurları ders 
verdbilîyor. Bunlar, normal hizmetleri dışında, bir de, 
derse giriyorlar ve bunun için bir ücret alıyorlar. 

BAŞKAN — Veya kimyager var... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çeşitli hizmet
lerden olabiliyor; mühendisler Orta Doğu Üniversite
sinde derse gidiyorlar; Silahlı Kuvvetlerdeki mühen
disler de var bunların içinde. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
41 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 42 nci maddeyi okutuyorum : 
Konferans Ücreti : 
MADDE 42. — A) 657 sayılı Devlet Memurla-

I rı Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite ve-
I ya fakülte yönetim kurullarınca belirlenen öğretim 

programı dışında konferans verenlerden : 
a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 inci de-

I rece Devlet memurlarına (250) 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere (200) 

I lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlar
da herbir konferans için konferans ücreti ödenir. Hiz-

I met içi eğittim ve kurslarda konferans ücreti öden-
I mez, 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akade-
I mileri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca harp 
I akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul-
I larda (Harp okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yük-
I sekokulu, özel ihtisas okulları, İstihbarat Okulu, 
I NBC. Okulu... gibi) konferans verenlerden : 
I a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile 
I üniversite öğretim üyelerine, (250) 

b) Türk ve yabancı sivil memurlara (200) 
I lira herbir konferans için, konferans ücreti ödenir. 

I 'BAŞKAN — Bunun saati yok, konferans başına 
bu. 15 dakika da verse bu kadar alacak, 2 saat verse 

I bu kadar alacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
I konferansın saati başka da, verenin insiyatifine bağlı 
I .olduğu için, bunda bir saat kaydı öteden beri yok-
I tur. Bunda % 25'dir. 

I BAŞKAN — Bu da bir nevi ders kabul edilse de, 
I saat üzerinden yapılsa olmaz mı? «Nasıl olsa 200 
I lira alacağım, ne diye uzatayım, yarım saatte bitiri-
I rim» der, o kadarlık konferansı verir, gider; ama sa-
I atle olursa, ona göre daha çok hazırlanır. Ama di-
I yeceksiniz ki, bu sefer de uzatır, fazla para almak 
I için. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Senelerdir böy-
I le tatbik edilmiş Sayın Başkanım. 

I BAŞKAN — Umumiyetle bir saatlik oluyor za-
I ten kenferanslar, bir derslik falan oluyor. Belki onun 
I için koydular. 
I 42 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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43 üncü maddeyi okumuyorum : 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 
Hazine Bonoları ve Avans işlemleri : 
MADDE 43. — Genel Bütçe ödemelerini zama

nımda yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik 
dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde et
kilenmesini önlemek amaçları ile malî yıl içinde ger
çek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine bo
noları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın alma
ya, Satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, satış ko
şullarını ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez 
Bankasından kısa vadeli avans almaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlem
ler her türlü vergi ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
tç Borçlanma Tahvilleri : 
MADDE 44. — Üçüncü maddede saptanan tuta

ra kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetki
lidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, 
ödeme süresi basım ve satış yöntemleri ve diğer ko
şulları Maliye Bakanlığınca saptanır. Bu tahvillerin 
basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödene
cek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile sa
tışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile ya
pacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların 
Hazinece bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin 
basımında uygulanacak şekil ve esaslaı Maliye Ba
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ara
sında 1050 ve 2490 sayılı Kanunlar hükümleri uygu
lanmaksızın bağıtlanacak malî servis anlaşması ile 
saptanır. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri 
ile yukarıda sözü geçen malî servis anlaşmasında yer 
alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer kon
solide Devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

'Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile 
1981 ve daha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet 
Tahvili ve Hazine bonoları ve diğer konsolide dev
let borçlarıyla ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumları
nın yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat ola
rak ve Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin 
ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edi
lir, 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvil
leri aşağıdaki türlerde olabilir. 

A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan 20 yıl vadeli ve heran paraya çevrilebilir, Dev
let iç borçlanma tahvillerinin taşıdığı koşullar ile tah
vil çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz ora
nı, Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 
bu tür Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır. 

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri 
farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet 
iç borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uy
gulanacak faiz ve diğer koşullar bu maddenin (A) 
fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahvil
lerine uygulanmaz. 

özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak 
zorunda bulunan banka, anonim ve limited şirketler 
ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tah
villeri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

'Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, iste
yenler adına, Devlet tahvillerinin taşıdığı koşullarla, 
bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de yapılabilir. 
Bu yöntemle borçlanmanın biçim ve koşulları Ma
liye Bakanlığınca saptanır. 

'BAŞKAN — «Bağıtlanacak» ne demek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Akdedilecek» 
demek efendim. 

BAŞKAN — İlk defa geçti böyle bir şey de ka
nunlarda... Yeni bir tür kelime.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maliyenin ya
zılarında sık sık geçer Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Akdedilecek» manasında mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Kanunlarda umumiyetle hep eski 

tabirler geçer de, onun için biraz garipsedik. 
44 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı..? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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45 inci maddeyi okuyunuz. 
Program ve Proje Kredisi ile Dış Borçlanma 
MADDE 45. — 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 progrm ve proje kredisi ve hibe olarak 
malî yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde ilgili ku
ruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek artıkları, 
izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1981 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk Lirası karşılıkları ile, malzeme ve 
hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla ya
pılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine göre; 
Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafından 
harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması ka
rarlaştırılmış tutarları ve sözkonusu anlaşmalar hü
kümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması ge
rekecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası 
kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardım
larıyla program kredilerinin sağladığı veya sağlaya
cağı Türk Lirası karşılıklarından ayırarak belirli he
saplara yatırmak veya saptanan amaçlar için kullanıl
mak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bun
ları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına kar
şılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak ge
ri ödemelerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okuyunuz. 
MADDE 46. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku

rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlan

ma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaş
malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurum
larına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden yapıl
ması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesa-
ben ikraz veya krediye dönüştürmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 1981 ve daha önceki yıllarda yapılan işlem
ler için de bu esaslar geçerlidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla ga
ranti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca 
yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek 
kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına 
göre transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 47. — Yıllık programlarla saptanan dış 
finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilir
lik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere Dünya Bankası ile üzerimde anlaşılacak 
koşullarla 10 000 000 dolara kadar olan (borçlanma
ların yapılmasına Maliye Balkanı Yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına iliş
kin kredi anlaşmaları ve Bütçe Kanunları hükümlerine 
dayanılarak yapılmış olup Bakanlar Kurulunca uy
gun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Ku
rulu Kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

1981 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında ba
ğıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

İBAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
i'sltleyen!?... Yok.) 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okuyunuz. 
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iSdlefkjtif Kredi Fonundan Ödemeler : 
MADDE 48. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla

tılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
'banka kaynaklarının ekonomik geişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Balkanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı 
ödemesi yapılır. 

IBAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kalbui edenler... 
Etmeyenler.,< Kalbui edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okuyunuz. 
ÇeşMi Saıymanlıfklardaki Değenlerin Hazineye Ge

çişi : 
MADDE 49. — Maliye Bakam, bütün saymanlık

ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mal varhkiarı ve emanetler de dahil olmak üzere her 
çeşit paralarını Hazine hesaplarıma kaydettirmeye, bu 
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli ön
lemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebe! Umuımliye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları haklkında da bu hüküm uygu
lanır. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kahul edilmiştir.; 

5û nci maddeyi okuyunuz,-
Geri Verilecek Paralar i 

MADDE 50. — 27 ,. 6 „ 1963 tarih Ve 261 sayılı 
Yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) 
programınım (05) altprogramının, (527) faaliyetlerine 
konulan geri verilecek paraların ödeme biçim ve 
yöntemleri Maliye Makanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü ' Halfckında Kanun hü
kümlerine göre geri alınır : 

IBAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur., 

50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okuyunuz. 
Ayrıntılı Harcama Planları : 
MAODE 51, — 1982 malî yılımda, Genel Bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İk

tisadî Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 48 inci 
maddede tanımlanan fonlara tasarruf eden kuruluş
lar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve 
sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
Ib) Gider tahrriiMerini, 
c) Malî talbloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, ilgili 

mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, ku

ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlem
leri ile ilgili bilgi, belge ve" hesap durumlarım alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptırmaya, 
programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, beliğe 
ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, ku
ruluş, teşeblbüs ve kurumların hütçe ödeneklerini kes
meye' ve diğer imkânlarım durdurmaya; bütçe öde
nekleri ile diğer olanakları en etkin şekilde kullan
mak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

IBAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz iste
yen?.., Yoktur., 

51 inci maddeyi oylarımıza sunuyorum1: Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edlrndştlir., 

52 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 52. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Ka

nunun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri uyarınca tahki
me talbi tutularak, taksit ödemeleri 3,10.1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık 
dönem sonunda başlamıası kaibul edilen borçlardan 
TC Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin 
faiz ve anapara taksMeri için 1982 malî yılında öde
me yapılmaz ve bu sure için faiz yürütülmez, 

IBAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?,.. Yoktur. 

52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir./ 

53 üncü maddeyi okuyunuz. 
Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hüküm

ler : 
MADDE 53. — Kamu İktisadî Teşeibbüslerinira 

yönetim veya mlüldüırler veya genel kurullarınca onay
lanan 1981 net kartlarıyla eski yıllar kârlar ve ola
ğanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine 
mahsup edıilmeyeh ve Hazine payına düşen tutarlar, 
Ibütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman prog
ramları çerçevesinde veya genel kurul kararları ge
reğince sermayesine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir, 
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'BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz al-
malk isteyen?... Yoktur. 

53 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul' 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.. 

54 üncü maddeyi okuyunuz., 
MADDE 54, — Tekel Genel Müdürlüğünün; 
a). Geçmiş yıllar faaliyet 'kârlarından ödenmemiş 

Hazine paylarını, 
Ib) Millî Korunma Kanununa göre yaprak ve tü

tün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser
mayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Ka
nunun geçici 3 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 
Hazineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2.İİJ961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çıka
rılan kararnamder gereğince Tekel Genel Müdürlü
ğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında des
tekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden 
kârları, 

d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun gereğince 
1973 ve dalha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup 
da T. C. Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tu
tarları, 

e) 1981 ve dalha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve faizleri,, 

Yaprak tütün destekleme alımı Zararları dolayısıy
la tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger
çekleşmesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye, mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gi
der kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
(isteyen?... Yoktur., 

54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum^ Kalbul 
edenler... Etmeyenler...; Kabul edilmiştir.! 

55 inci maddeyi okuyunuz. 

IMADDE 55. — Kamu ortaklıklarının ve iştirak
lerimin yeniden düzenlenmesi önlemlerimi gerçekleş
tirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve 
finansman programlarının gereklerini yerine getiçmek 
amacıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına ka-
tılınmasına ve her türlü sermaye paylarının satın alın
masına, 

'b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu İktisadî Teşebbüsle

rine ve kaltma bütçeli idarelere devrettarmeye ve on
lar tarafından da devraldırmaya, 

c) Kamu Îk'tiisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş 
sermayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzat
maya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarların, niteliğine göre bütçeye1 gelir veya ödenek 
ve gider kaydettirmeye, 

(Maliye Bakanı yetkiidir. 
IBAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur.; 
55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okuyunuz. 

MADDE 56. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu
nun 2 ineli maddesi dışında kalan Kamu İktisadî Te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansmanı içinde Devlet 
Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden 
yararlandırmaya Maliye Bakanı yetikilMir. 

'BAŞKAN — 56 ncı roa'dde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,; 

57 nai maddeyi okuyunuz. 

Özel Otomatik • ödenekler : 

MADDE 57. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat
ma bütçeli idareler, İktlisadî Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yıllarda ve 1982 malî yılında, birbirlerine, 
Hazineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik ida
re ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım 
Bankasına ve T. C. Merkez Bankasına her çeşit iş
letmelerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış 
borçlarını nakden veya hesaben tahsil veya tediye 
etmeye ve ettirmeye, carî hesapların ve karşılıklı borç 
ve alacaklarının ödeme biçim ve zamanının sapta
maya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün 
bu işlemler sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir 
ve mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere, yeterin
ce ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Balkanı yet
kilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamlına giren idare, kurum. 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarım 
istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler..., 
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BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 58. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sa
yılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarihli 
ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim 
kanunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için ve
ya yıllık yatırım ve finansman programının gereği ola
rak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi 
amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve öde
meye , 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do

layısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
ları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle 
tasfiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadele
rine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince 
yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, öde
nek 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 fa
izsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların 
uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyursunlar Sayın Maliye Bakanı. 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, madde numarası 58 olmasına rağmen, mad
denin (b) fıkrasının sonunda «bu kanunun (58) inci 
maddesi hükümleri uygulanır» hükmü yer almış. Oy
sa, Hükümet teklifinde bu maddenin numarası 59'dur. 
Bu nedenle, okunan 58 inci maddenin (b) fıkrasının 
sonu, «bu kanunun (57) nci maddesi hükümleri uygu
lanır» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz Sayın Komisyon?... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, bu 
Maliyeden geldiği üzere, lütfederseniz arkadaşlar bir 
baksın. 

BAŞKAN — Yani, Hükümetin teklifinde de 58 
olarak geçmiş. 

| MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yalnız, 
efendim, madde değiştiği için, o bakımdan... 

BAŞKAN — Evet, o 59'du tabiî, 58 oldu; doğru-
I dur, (b) fıkrasındaki rakam 57'dir. 
I Bu (b) fıkrasının sonundaki, «58 inci maddesi hü-
j kümleri uygulanır» ifadesi, «57 nci maddesi hükümleri 

uygulanır» olarak düzeltilecek. 
Başka efendim, 58 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okuyunuz. 

j MADDE 59. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç Öde
meleri» programının (02) «Dış Devlet Borçları» alt-
programının ilgili faaliyet ve harcama kalemine ko
nulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

60 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 60. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 60 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 61. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 

(920-01-3-121 Kamu iktisadî Teşebbüsleri yatırım ve 
finansman programı gereğince 440/24'e göre ödene
cek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki 
yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, 
genel yatırım ve finansman programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu iktisadî 
Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 62. — Hükümet tarafından destekleme 

alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle 
1 Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniy-
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le gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bo
nolara Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakam yet
kilidir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 63. — Türkiye Elektrik Kurumu, Türki

ye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Sosyal Sigortalar 
Kurumuna olan ve 1.7.1981 tarihinden sonra doğ
muş borçlarını vadesinde ödemeyen belediyelerin, bu 
borçlarını ödemelerini sağlamak üzere, 2.2.1981 tarih 
ve 2380 sayılı Kanun gereğince, genel bütçe vergi ge
lirleri tahsilatından ayrılarak İller Bankasında topla
nan ve kendilerine hisse olarak ödenecek payların 
% 80'ini kısmen veya tamamen anılan alacaklı ku
ruluşlara ödetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Ancak, 
1.7.1981 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar için, 
devredilecek tutar, belediye adına ödenmesi gereken 
tutarın yüzde 25'ini geçemez. 

BAŞKAN — 63 üncü maddeyi, belediyeler TEK'e 
borçlarını ödemedikleri için koydunuz zannediyorum. 
Ondan sonra, Kömür İşletmelerine borçlarını ödemi
yor. Öyle bir hal vukuunda % 5 veriyorduk bütçeden; 
onun % 80'ini kesmeye yetkili oluyor. Ancak 81'den 
evvelkilerde de % 25'ini. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 64. — 1979, 1980, 1981 ve 1982 yılla

rında yabancı devletlerden sağlanan krediler ile 1978, 
1979 ve 1980 yılları için OECD ülkeleri ile imzala
nan dış borç erteleme anlaşmaları kapsamına giren 
garantili ticarî kredilerin Türk Lirası karşılıklarından; 

1. 1978, 1979, 1980 yıllarında Hazine hesabına 
alınarak yılı bütçelerine gelir (çeşitli gelir - istikraz
lar hâsılatı) kaydedilmiş meblağları, bu bütçelerin ge
lir tertiplerinden çıkararak adi emanetler hesabına 
almak üzere; Devlet Borçları Saymanlığının daha ön
ce ilgili mercilere verilmiş bulunan zamanı idare he
sapları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmaya, 

2. Yukarıda sayılan borçların anapara ve faizle
rinin ödenmesi sırasında, bunların Türk Lirası karşı

lıklarını carî yıl bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye. 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler.. Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü kısım 65 inci maddeyi okuyunuz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
REMO : 
MADDE 65. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşki

latlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilme
si amacıyla, Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kındaki 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 1601 
sayılı Kanunun yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili büt
çede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkili kılın
mıştır. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okuyunuz. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yapım - Onarım İşleri 

MADDE 66. — 10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesinde öngörülen tarihî ve bediî 
değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yö
netim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüphanele
ri de içine alacak «Kültür merkezleri» nin proje ve 
inşaatları aynı kanunun tarihî anıtların korunmasına 
ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine 
dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütü
lür. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okuyunuz. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının yapım İşleri 

MADDE 67. — Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) tçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer iş
lemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun 
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1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yolları 
ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun ya
pım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlemleri 
ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi 'okuyunuz. 
Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 
MADDE 68. — Millî Savunma Bakanlığına ayrıl

mış lojmanların bakım, onarım, idame ve 'korunma
larına ilişkin 219jl!2.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü içlin de uygula
nır. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yolktur. 

'Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okuyunuz, 
'Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardım

lar : 

MADDE 69. — Genel ve 'katma 'bütçeli kuruluş
lar, 'bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve benzeri teşekkülllere yapılacak ödeme
ler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları 
yardımlarda; anılan kurumların ibütçeden alacakları 
yardımlarla gerçeMeş'tirecekleri hizmet ve faaliyetleri
ni gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar 
üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş prog
ramlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle zo
runludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incele
melere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde öde
nebilir, 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkil'idir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında biraz bilgi al
mak işitiyorum. 

En çok suiistimal edilen maddelerden birisi de bu
dur. Her bakanlık kendisiyle ilgili derneklere para ve
rir durur. Hazineden verir. Bir dernek kurulmuşsa, bir 
dayanağı vardır, bir araya gelmişlerdir, «Şöyle bir 
dernek kuralım» demişlerdir ve ona göre kurmuşlar
dır. Devletten yardım alacağım diye (demek ikurulmaz. 

Bunu acaba ileriki senelerde kaldıramaz mıyız? 
Kaldırırsak ne olur? Hiçbir derneğe bir şey vermeye
lim veya bir tek elde toplayalım; Ifıer bakanlık ayrı 
ayrı değil. Başbakanlıkta durur bu. Başbakanlık, gere
kirse, Kızılay'a verir. Çocuk Esirgeme Kurumuna verir, 
böyle derneklere verir. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Müsaade 
eder mislimiz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, bu konuda derneklere yardım ödenekleri 
Maliye Bakanlığı bütçesinde toplandı. Eskiden çok 
dağınık şekilde idi. Bu dernek faal'iyetü ve yaptığı 
hizmet bakımından bu işi yapıp yapamadığı, Maliye 
müfettişlerince yapılan bir incelemeye istinat ettirile
rek, asgarî ölçülerde ödeniyor. Bugüne kadar yapılan 
uygulamada belirli bir ıhadde kadar olan miktar (250| 
bin liraya kadar olan) doğrudan doğruya bakanın 
yetkisiyle ödeniyor; fakat onun üstünde bir ödeme 
yapılmak isteniyorsa derneğe, geçmiş bütün faaliyet
leri, bu paraların yerinde sarfedilip edilmediği maliye 
müfettişince inceleniyor ve ihtiyacının, hakikaten ye
rinde olduğu tespit edildikten sonra veriliyor ve çok 
asgarî ölçülerde ide kullanılıyor. Diyebiliriz ki, zaten 
bütçe ödenekleri de asgarî ölçüde tutulmuştur. Tali
matınız gereğince bunun tamamen kaldırılması ve hat
ta ödenmesinde daha başka usuller getirilme yönünde 
de çalışmalar yapalım. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜL'END ULUSU — Efendim, Ma

liye Bakanlığında olduğu gibi, aynı şekilde para Millî 
Savunma Bakanlığında da vardır malumu âliniz; 
Kültür Bakanlığında olduğunu gördüm efendim; Millî 
Eğitim Bakanlığında var; ama dernek, ama başka te
şebbüsler i... Mesela, kitap basan bazı müesseseler var; 
onlara yardım... 

Buyurduğunuz gibi, bunun iyice derlenip, toparla
nıp bir inzibata alınmasında yarar var. 

Emirlerinizi aldık. 
IBAŞIKAN — Mesela geçen sene, 1981 bütçesinde, 

bu derneklere bakanlıkların yaptığı yardım miktarı 
hakkında bir rakam var mı? İlgili arkadaşımız bu 

( rakamı verebilecekler mi, talhminî de olsa?.. Yok. 
Efendim, bu, işte, mevcut 'iktidarların, kendine yö

nelik derneklere bazı yardımlar yapmak suretiyle su
iistimaline yol açıyor. Geçmiş dönemlerde biz ibunu 
çok gördük. Millî Savunma Bakanlığında vardı, bu
yurduğunuz gibi; ama, birkaç senedir bunu verdirtme
yiz biz, Mesela Eski Mıufaariplere ve diğer 13 tane 
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askerî 'demek vardır; bunlar para ister.,, Vermedik. 
Çünkü, 113 tane dermek olmaz dedik; birleşin hepiniz, 
bir tane olunsa verelim dedik. Onlar da birleşemedi-
ler... İki senedir verilmez; pekâla da kendi kendilerine 
idare ediyorlar işte; ama, ondan evvelki senelerde hep 
alırlarmış, ibir miktar para alırlarmış. 

Önümüzdeki sene bunu kaldırmalı veya (hakikaten, 
muhakkak yandım gereken bazı dernekler olabilir; 
hayır dernekleri varıdır, gerçi ona mahallinde o yar
dımlar yapılıyor; ama, hüküımelbçe de yapılması gere
ken İbir dernek olabilir. Bu tek elde, Maliye Bakan
lığı elinde mi tutulur, Başbakanlık bütçesinde mi bu
lundurulur, bilemiyorum; orada, geçmiş senelerde 
derneklere yapılan yardımlar bir gözden geçirilmek 
suretiyle, -«Acaba hangileri ^bunların içerisinde hayır 
dernekleridir, mulhakkalk yapılması lazımdır?» bunlar 
gözden geçirilerek bir rakam oraya konur ve yalnız 
onlara verilir, diğerlerine verilmez. 

O bakımdan ben bu noktaya burada işaret etmek 
lüzumunu hissettim. 

OROBNBRAL NURETTİN ERSİN — Bir husu
sa müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İsmi der

nek değil; ama, Başbakana bağlı alarak çalışan Türk 
Kültürünü Yayma Enstitüsü var. Bu, çok yararlı bir 
kuruluş. Zamanında buna da bazı yardımlar yapıl
mak istenmiştir; fakat yaptığı yayınlar beğenilmemiş 
ve Başbakan istense vermiştir, isterse vermemiştir, Bi
naenaleyh, bunun ilgili olduğu bir bakanlıkla ilişkisi 
sağlanırsa -belki Kültür Bakanlığıyla- çok daha yaradı 
çalışmalar yapılacak. Orada birçok profesör arkadaş
lar var; fakat silkinti içinde olduklarını ben şahsen bi
liyorum; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ola
rak çalıştığım zamanlar, benimle 'ilişki kurmuşlardı. 
Böyle yararlı olanları da var; fakat bunun dışında 
olanları da 'var, 

(Herhalde, yeniden incelenirse faydalı olacak zan
nederimi. 

BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kabul edenler... 
Eltaeyeril'er... Kabul edilmiştir. 

170 inci maddeyi okutuyorum': 
(Kişi (Borçları : 
İMADDE 70. — A) Saymanlık hesaplarımda kayıt

lı olup, zaman aşımına uğrayan veya zorunlu neden
lerle talhsi'l olanağı bulunmayan Mşi borçlarından,, 
1050 sayılı Yasanın 11313 üncü maddesi uyarınca Malî 

Müşavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiğine 
karar verilenlerin kayıttan düşme işlemlerini yapmaya; 

B) Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıkları adına ödenek ve bütçeye özel gelir kay
dedilmiş ve hizmet görüldüğü halde belge sağlanama
dığından mahsup edilmemesi nedeniyle bütçeden mah
sup edilecek ödemeler hesabından eşhas borçları he
sabına nakledilmiş, Hazine İç Ödemeler Saymanlığı 
hesaplarında kayitlı toplam 1.459.944 liranın silinme
sine ve karşılığı Özel gelirin çeşitli gelirlere aktarılman 
sına, 

Maliye Bakanı yetkilidir., 
IBu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala

caklarından tutarı 10.0010 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

C) IBu kanuna bağlı (R) işaretli cetvelin (350 ki
ralar) harcama kalemindeki açiklamanın (a) fıkrası
nın ikinci paragrafındaki hüküm, geçmiş bütçe yılları 
için de geçerlidir. 

İBAŞKAN — Bu, 1 459 944 lira yalnız MİM Eği
tim ve Sağlık-ve -Sosyal Yardım Bakanlığına ait bir 
borç mudur? Yalnız o iki bakanlığa ait galiba, değil 
mi? 

IMAUİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, ikisine ait, 
İBAŞKAN — Evet 70 inci madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı?.. Yoktur..? 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

711 .inci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler : 
MADDE 71. — Devletin mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere, h'er türlü 
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediye
si ile 'emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet 
kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında sap
tanmış tutar ve oranlar değişmemıek koşulu ile lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

IBu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

İBAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

— 282 — 



M. G. Konseyi B : 96 17 , 2 . 1982 O : 4 

712 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahsup Süresi : 
Madde 72. — Muhasdbei Umumiye Kanununun 

108 inci maddesinde saptanan mahsup süreleri malî 
yılın 3 üncü ayı sonunda ibiter. 

IRAŞKAN — Bunun hasına «IİÖ50 sayılı Muha-
selbei Umumiye Kanunu» demek doğru olur; hep şim
diye tkadar öyle geçmiştir. Yalnız Muhasebe! Umumi
ye Kanunu değil, «1050 saydı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 108 inci maddesinde» diye ifade edilmeli. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emredersiniz 
efendim. 

(BAŞKAN — Evet, 
712 nci madde üzerinde söz almak isteyen var ma?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(73 üncü maddeyi okutuyorum :' 
Katma Bütçeli İdareler : 
MADDE 73. — Bu Kanun hükümleri, kendi bütçe 

kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.,... Kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Vergi Bağışıklığı : 
MADDE 74. — 1982 malî yılı içinde, Millî Savun

ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mil
lî İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan 
akaryakıt ve madenî yağlann, (38.19.29) tarife po
zisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan 
kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.,19) yalnız makine 
yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additif-
ler) dış alımı ve bunların yurt içinde üretilenlerin tes
limi, Gümrük Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan 
Damga Resmî, Rıhtım Resmî, ithalde ve dahilde alı
nan İstihsal Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idare
lere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, re
sim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşki
latı gereksinimleri için adı geçen kuruluşlara veya 
onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini 

yapan müesseselere 1 inci fıkradaki istisna esasları 
çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı gereksi
nimleri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olu
nan hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tah
sis olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalana
maz, 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutanlı
ğı dahil) savunma hizmetlerinin 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 
yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alına
cak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muha
bere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazla
rın, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça 
levazımatı 1982 malî yılı içinde Gümrük Vergisi ve 
resimlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Niye Gümrük Muhafaza Teşkilatı 
ihtiyacı için? «Silah, makine, jeneratör, telsiz, radar», 
anladım da; «muhabere cihazlan»'nı da anladım; 
«televizyon ve sistemlerine ait cihaz, ses kayıt ve re
simlerini» diyor; onları anlayamadım. Neden onlar 
girmiş? Yani televizyonun gümrük vazifesi ile ilgisi 
ne? Bizim Avrupa'daki gibi böyle televizyonlu, kapı
larda gerekli teşkilatımız var mı? Bundan istifade 
ederek bütün televizyonları gümrüksüz içeri sokar 
gümrük teşkilatı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada kaste
dilen, kapalı devre televizyonlar; zannediyorum Ye
şilköy'de falan.... 

BAŞKAN — O da alsa, kaç tane kapı var? Niha
yet 15 - 20 tane alınacak televizyon için buraya kay
detmeye değmez yani. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çıkartabiliriz 
Sayın Başkanım. Suiistimale de müsait bir konu ise 
çıkartabiliriz. 

BAŞKAN — Ötekilerin hepsi tamam da, «tele
vizyon ve sistemlerine ait cihazların..,.1» Tabiî, onu 
kastetmiş o sistem, kuracak. Bir de, «ses ve resim 
kaydedici cihaz» o da sesisini alacak, bir de resmini 
çekecek video ile her halde. Bunların içine başka 
şeyler de girer. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Aslında 
bunlar tamamen güvenlikle alakalı şeyler; fakat bu
rada ifadesi biraz çok genel yazılmış 

BAŞKAN — Bunlarm parça levazımatı, bunların 
yedek parçası falan hepsi... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kont
rol ve güvenlikle alakalı bunlar; ama ifade de biraz 
geniş.,. 

BAŞKAN — Bunu Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
mı ilave ettirdi, Muhafaza Teşkilatı mı ilave ettirdi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eskiden beri 
var, yeni bir hüküm değil. 

BAŞKAN — Yani, geçen sene de vardı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vardı efen
dim. 

BAŞKAN — Bunu sorsak Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından; bugüne kadar acaba gümrüksüz kaç ta
ne cihaz soktu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bütün bunlar 
Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için getirilen
lerdir. Suiistimale pek müsait değildir gibi geldi ba
na, bağışlarsanız. 

BAŞKAN — Gümrük Teşkilatı o kadar çok ki; 
limanlarda var, kapılarda var... Neyse.., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten, satın al
ma, Bakanlıkça olacak. 

Takdirinize bırakıyoruz. 
BAŞKAN — 74 üncü madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
75 inci maddeyi okutuyorum : 
İM alî Yılda Kısmen ya da Tamamen Uygulan-

mayacalk Kanun Hükümleri : 

MADDE 75. — A) 1. 9.6.1958 tarihli- ve 7126 
sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.110.1960 tarih ve 
107 sayılı Kanunla değişlik 37 nci maddesinin (a) 
fılkrası, 

2. 6972 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, 
3. 1744 sayılı Kanunun dk 3 üncü maddesi, 
4. S.7.19S1 tarih ve 2487 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin (a) fılkrası, 
5. 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşterek tra
fik fonuna pay verilmesine' ilişikin, 
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Hükümleri, 1982 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinlin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu
tarları düzeyinde uygulanır. 

IB) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
42 nci maddesine göre verilecek emeki aylığının net 
miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1982 malî yılı 
için 85 000 liraidır. 

C) 1.' Mulhaif azasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih ve 
6696 sayılı Kanun; (Ancalk, anılan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazılacak belgelerini yok edilme-: 
sinli bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın hazırla
yacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getire-
'bilirler. Bütçe kanunlarının verdiği yetkiye1 dayanıla
rak daha önceki yılarda bu fcionuda çıkarılmış olan 
yönetmelikler 1982 malî yılında da geçerliliğini ko
rur), 

% iŞehir içi konuşmalar dışında Ankara, istanbul, 
İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccanî tele
fonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 ncii ve bu maddeye 
ek 5.12Jİ9I28 tarih ve 1366 sayılı; 13.12,1934 tarih ve 
2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 1569 sayılı; 16.4.1933 
tarih ve 2142 sayılı; 1I1.6J1933 tarih ve 2304 sayılı 
kanunlar ile 30154 sayılı Kanunun 7 nci, 348!8 sayılı 
Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Ka
nunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; 

3, 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Ka
nununun 8 ineli maddesi ile değişik 23 üncü maddesi
nin 1 inci fıkrasının (b) bendi; 

4< 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Kanununun 311 indi madde
sinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

<5< 29.ı8.il977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Öde-
neik ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi-
nün 2 nci fıkrası; 

6. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle nakden veya hesalben ödenen veya tahak-
ikuik ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 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. 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişlik 4 üncü maddeslinin 
3 üncü fıkrası; 

8. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 inci 
maddesinin (c) fıkrası; 
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9. 20.6,1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 
4 üncü maddesi; 

10. 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 11 inci 
maddesi; 

11H '6245 sayılı Harcırah Kanununa 11.12.1981 
tarih ve 2562 sayılı Kanunla ekiehen Geçici 1 inci 
maddenin iifeimci fıkrasında yer alan «... bu Kanu
nun yayımı tarihindeki kur üzerinden...» ibaresi; 

112, 5434 sayılı TC Emeldi Sandığı Kanununun 
16J2.1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 ünoü 
maddesinde yer alan % 7 tahdit; 

13. 4 Kasım 19811 tarihli ve 2547 sayılı Kanu
nun 46 ncı maddesi; 

14. — 2,1.1961 tarih ve 195 sayılı Kanunun 42 ve 
43 üncü maddeleri (Özel Kanunla Kurulan Sosyal 
Güvenlik Kurumları ile Ibu'nıların aynı kanunun 
29 uncu maddesinin Cb) bendi kapsamı dışında ka
lan iştirakleri hakkında); 

Hükümleri, 1982 malî yılında uygulanmaz. 
D) 2.2.19811 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince 

Genel Bütçe gelirleri tahsilatından ayrılacak % 5 
paiyların .%. 2ü'siinden oluşain fon gelirleri 1982 yılı 
içinde sadece İller Bankasının programında bulunan 
'belediye altyapı tesis projeleri için kullanılır. 

BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

75 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 naı maddeyi okuyunuz efendim. 
Yürürlük ve Yürütme : 
MADDE 76. — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Dev

let Başkanlığı Genel Sekreteri, 
h) Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterliği) ve Sayıştay Başkanlığı ile 
ilgili hükümlerini Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreteri, 

c) Danışma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danış
ma Meclisi Başkanı, 

d) Diğer hükümlerin/i Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

17 . 2 . 1982 O : 4 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ka'bul edilmiş oldu. 

Bu Kanunumuzun Devletimize, milletimize ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. 

1981 Malî Yılı Bütçe Kanununu konuşurken, bu 
bütçe kanununun çok iyi tatbik edilmesini dile ge
tirmiştik ve bu sene gördük ki, 10 senelik uygulama 
içerisinde, yıl içerisinde ek ödenek isteme talebiyle 
en az karşılaşılan bir yıl olmuştur. Vaktiyle % 85'le-
re kadar ek ödenek talebi yapılmışken, bu sene ilk 
defa, 10 sene içerisinde % 17 ek ödenek talebi ya
pılmıştır. 

Gönül arzu eder ki, bu talep daha da azalsın. Bel
ki de önümüzdeki yıl bu talep bunun da altına dü
şecektir. O zaman bütçe bütçe olur, hesabı kitabı ya
pılmış bir 'bütçe olur. Bütçe yapılıp da, sene içerisin
de % 80, bütçeye ek ödenek talep ediliyorsa, o, büt
çe değildir; o, sureta yapılmış bir bütçe olur; nasıl 
olsa biz onu sene içerisinde çıkarıyoruz, diye yapıl
mış bir bütçe olur. 

Bir de, gelir kaynaklarını bu sene iyi kontrol et
mek lazım. Zaten Sayın Ersin de o noktaya değindi. 
Çünkü, birçok vergi kanunlarında değişiklikler yaptık 
ve vergi mükellefinin lehine değişiklikler yaptık. Bun
larda bundan dolayı bir azalma olacaktır; ama ona 
mukabil, eğer vergi kaçaklarını iyiv kontrol edebilir
sek, o takdirde vergi gelirlerinde azalma değil, belki 
çoğalma olacaktır. Zaten vergiyi çoğaltarak vergi al
maktan ziyade, vergiyi azaltarak vergi verecek mü
kellefleri çoğaltmak suretiyle vergi miktarını artır
mak gaye olmalıdır. Çünkü, vergi çok olduğu süre
ce vergi kaçırma oranı fazlalaşır; ama kolay ve az 
olursa, vergiyi rahatlıkla verenler çoğalır. 

Maliye Bakanlığının kadrosunda, bir, eleman nok
sanlığı vardı; işte bu sene içerisinde bunu zannediyo
rum tamamlayacak, vergi müfettişleri ve kontrolörle
rini tamamlamak suretiyle, bu gibi kaçakları da ön-
lerse, zannediyorum, 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
da bize takdim edilen bu rakamlara ulaşır ve bir sı
kıntı çekilmez. Eğer bunu sağlayamazsak, o takdirde 
enflasyonu da Önlememiz mümkün olmaz; Merkez 
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Bankasına müracaat etme zorunluğunda kalırız. Bun
ların acıları bundan evvel çekildi, hatta sene içeri
sinde dahi bazen ipler kaçırıldı, hemen o ay fiyat
lar derhal değişti. Bunlar üzerinde gene çok hassa
siyetle durmak gerekiyor. 

Ben bu bütçe çalışmalarında emeği geçen bütün 
arkadaşlara, Komisyon Başkanı ve diğer ilgili bütün 

arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Tekrar, hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 
Efendim, gündemimize göre, görüşülecek başka 

konu bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

t>9<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

96 NCI BİRLEŞÎM 

17 Şubat 1982 Çarşamba 

Saat : 09.30 

I. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru, (D. Meclisi, : 1/74; M. G. Konseyi : 1/303) (D-
Meclisi S. Sayısı : 4; M. G, Konseyi S. Sayısı : 330) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu, (D, Meclisi : 1/76; M. G. 
Konseyi : 1/305) (D. Meclisi S. Sayısı ,: 6; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 332) 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/75; M. G. Konseyi : 1/304) (D- Meclisi S. Sa
yısı : 5; M. G. Konseyi S. Sayısı : 331) 

4. — Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/78; M. G. Kon
seyi : 1/307) (D. Meclisi S. Sayısı : 8; M. G. Konse
yi S. Sayısı : 334) 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/79; M, G. 
Konseyi : 1/308) (D. Meclisi S. Sayısı :9; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 335) 

6. — iktisadî ve Ticarî tümler Akademileri 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/80; M. G. Konseyi : 1/309) (D. Meclisi S. Sayısı : 
10; M,. G. Konseyi S. Sayısı: 336) 

7. — İstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/81; M. G. Kon

seyi : 1/310) (D. Meclisi S. Sayısı : 11; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 337) ' 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1982 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/82; 
M. G. Konseyi : 1/311) (D, Meclisi S. Sayısı : 12; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 338) 

9. — Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu (D. Meclisi : 1/83; M. G. Konse
yi : 1/312) (D. Meclisi S. Sayısı : 13; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 339) 

10. — Çukurova Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/84; M. G, 
Konseyi : 1/313) (D. Meclisi S. Sayısı : 14; M, G. 
Konseyi S. Sayısı : 340) 

11. — Diyarbakır Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/85; M, G. 
Konseyi : 1/314) (D. Meclisi S. Sayısı : 15; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 341) 

12< — Fırat Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/86; M. G. Kon
seyi : 1/315) (D. Meclisi S. Sayısı : 16; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 342) 

13. — 19 Mayıs Üniversitesi 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/87; M. G. 
Konseyi : 1/316) (D. Meclisi S. Sayısı : 17; M. G, 
Konseyi S. Sayısı : 343) 

14. — Bursa Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu-



nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/88; M. G. Kon
seyi 1/317) (D. Meclisi S. Sayısı : 18; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 344) 

15. — Anadolu Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/89; M. G. Kon
seyi : 1/318) (D. Meclisi S. Sayısı : 19; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 345) 

16. — Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/90; 
M. G. Konseyi : 1/319) (D. Meclisi S. Sayısı : 20; 
M. G, Konseyi S. Sayısı : 346) 

17. — Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/91; M. G. Kon
seyi : 1/320 (D. Meclisi S. Sayısı : 21; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 347) 

18. — inönü Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/92; M. G. Kon
seyi : 1/321) (D. Meclisi S. Sayısı : 22; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 348) 

19. — Selçuk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/93; M. G. Kon
seyi : 1/322) (D. Meclisi S. Sayısı : 23; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 349) 

20. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/94; 
M. G. Konseyi : 1/323) (D. Meclisi S. Sayısı : 24; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 350) 

21. — Boğaziçi Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/95; M. G. Kon
seyi : 1/324) (D, Meclisi S. Sayısı : 25; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 351) 

22. — Kayseri Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu-
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| nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/96; M. G. Kon
seyi : 1/325) (D. Meclisi S. Sayısı : 26; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 352) 

23. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 

I Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/97; 
M, G. Konseyi : 1/326) (D. Meclisi S. Sayısı : 27; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 353) 

24. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/77; 
M. G. Konseyi : 1/327) (D. Meclisi S. Sayısı : 28; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 352) 

25. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/104; M. G. Konseyi : 1/333) (D. Mecli
si S. Sayısı : 34 M. G. Konseyi S. Sayısı : 360) 

26. — Tekel Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/105; 
M. G. Konseyi : 1/334) (D. Meclisi S. Saylısı : 35; 
M. G. Konseyi : S. Sayısı : 361) 

27. — Orman Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/100; 
M. G. Konseyi : 1/329) (D. Meclisi S. Sayısı : 30; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 356) 

28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/101; M. G. Konseyi : 1/330) (D. Mecli
si S. Sayısı : 31; M. G. Konseyi S. Sayısı : 357) 

29. — Devlet Havva Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/102; M. G. Konseyi : 1/331) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 32; M. G, Konseyi S. Sayısı : 
358) 



30. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe -Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/99; M. G. Konseyi : 1/328) (D. Meclisi S. Sayısı : 
29; M. G. Konseyi S. Sayısı : 355) 

31. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/103; 
M. G. Konseyi : 1/332) (D. Meclisi S. Sayısı : 33; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 359) 

32. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/77; M. G. Konseyi : 1/306) (D. Meclisi S. Sayısı : 
7; M. G. Konseyi S. Sayısı : 333) 

33. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu. (2/77) (S. Sayı-
s( : 362) 

34. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292) 

35. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

36. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
37. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
38. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

39. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
40. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasansı. 

(1/262) 
41. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Teklifi. (2/82) 
42. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

43. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/303 
Karar No. : 121 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1982 Mali Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Danışma Meclisi Başkanlığından 1 Şubat 1982 tar 
muştur, 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Bütçe - Plan Komisyonu tarafından 1982 Mali Yık Bütçe Kanunu Ta 
leme yapılmış, diğer bölümlerde açıklanan nedenlerle gerek Bütçe Kanun Tasansı gerekse eklerindeki değişiklik ve 
şeyi Başkanlığına sunulması kararlaştırılmıştır. 

I - 1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUN TASARISI ÖZELLİKLERİ VE GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR. 

1'982 Mali Yılı Konsolide Devlet Bütçesi Komisyonumuza 1.796.2 milyar lira olarak intikal etmiştir. Bu miktarın 
297.4 milyar liralık bölümü ise katma bütçeli idarelerin ödeneklerinden oluşmaktadır. Genel Bütçe ödeneklerinin 2 
yardımlarıdır. 

1982 Mali Yıiı Gider Bütçesi (Danışma Meclisinde Kabul Edilen) 

Personel 
Diğer Cari 
Toplam Cari 
Yatırım 
Kamulaştırma 
Sermaye Teşkili ve Transferler 

TOPLAM 
(1) Hazine yardımı hariç* 

Genel Bütçe (1) 

381.3 
325.1 
706.4 
204.3 

9.8 
578.3 

1.498.8 
d) 

Katma Bütçe 

63.2 
28.7 
91.9 

183.6 
13.1 
8.8 

297.4 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile bu gelir tahminlerinde y 
tahsilat sonuçlarına göre yapılan 1981 yılı tahsilat tahmini ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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1. Vergi Gelirleri 
— Gelirden alman vergiler 
— Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alman vergiler 
—• Hizmetlerden alman vergiler 
— Dış ticaretten alman vergiler 

2. Vergi Dışı Normal Gelirler 
— Kurumlar hasılatı ve Dev. Pa. 
— Devlet Patrimuvanının gelir. 
— Faizler, taviz ve ikrazlardan geri almanlar 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirlec 

3. Özel Gelirler ye Fonjar 
— Özel gelirler 
-^ Fonlar 

TOPLAM 

1981 Yılı 
Tahsilat 1982 Yılı 
Tahmini Teklifi 

1.275.640 
799.300 
24.500 
181.840 
141.100 
128.900 
113.420 
9.000 
11.000 
7.220 
10.100 
76.100 
52.000 
34.000 
18.000 

4.459.499 
914.499 
24.100 
191.600 
163.100 
166.200 
146.500 
5.000 

44.076 
15.130 
15.000 
67.294 
120.041 
70.000 
50.041 

1.441.060 1.726.040 

Bütçe - Plan Komisyonu, Devletin temel fonksiyonları içerisinde yer alan, toplumun vazgeçilmez ve zaruri hizm 
sağlamak amacıyla, kaynak tahsislerini yeniden gözden geçirmiş ve bir kısım hizmetlere ödenek ilavesinin yara 
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BfÜTÇEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ : 

Danışma Meclisinde yapılan görüşmelerden sonra 
Genel Bütçe 
Katma Bütçe 

Hazine Yardımı 

Konsolitte Bütçe 
(Milli Güvenlik Konseyine sevtkediimiştir. 
Mrlli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Bütçe - Plan Komisyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

ANAYASA MAHKEMESİ 

Bina kira artışı için 

BAŞBAKANLIK 

Gizli hizmet giderleri için 
Anadolu Ajansını diğer yabancı ajanslar seviyesine getirmek amacıyla gerekli makine teçhizatın alımı için 

olmak üzere toplam 
lira ilave edilmiştir. 

ADALET BAKANLIĞI 

— Hâkim ve savcılara lojman satın alınması amacıyla 
— Yeni yapılan cezaevlerinin donatımı için 

lira olmak üzere toplam 

lira ilave edilmiştir. 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

— Yurt dışında yapılacak binaların etüt ve proje giderleri karşılığı olarak Danışma Meclisince kesilen 
ödenek, kamulaştırma ve uluslararası kuruluşlara katılma paylarından 
tasarruf edilerek, bütçeye 

— Türk Atlantik Derneği için 
— Yurt dışındaki temsilcilerimizin terörist eylemlerinden korunmalarını sağlamak amacıyla 41 adet zırhlı 

taşıt satın alımı için 
— Yurt dışındaki üniversitelerde Türk Dili ve Tarihi Kürsülerini yeniden ihya etmek için 

olmak üzere, net 

lira ilave edilmiştir. 

MALÎYE BAKANLIĞI 

— Tahsisli hükümet konakları, resmi hizmet binaları ve memur konutlarının küçük'bakraı ve onarımlan 
için 1982 yılında teklif edilen 1 milyar 400 milyon liralık ödeneğin, (R) cetveline göre harcanması 
mümkün görülmediğinden 

— Turizm Bankasına sermaye artırımından dolayı 1982 yılında ödenecek 1 milyar liralık ödeme fazla 
görüldüğünden 

— 2380 sayılı Kamınla belediyelere ve il özel idarelerine verilen paylar vergi gelirlerine bağlı olarak 
artış gösterdiğinden ve bu payın % 20'si İller Bankasına yatırılacağından, bu Bankaya ayrılan 16 mil
yar fazla görülmüş ve 

— Sermaye Piyasası Kurulu için Bütçeye konulan 1 milyar liralık ödenek fazla görüldüğünden 
— Yatırımları Hızlandırma Fonu içinde yer alan Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi ve merkez binası ve 

çevre ıslahı için 1 milyarlık ödenek fazla görüldüğünden 
lira olmak üzere toplam 
lira düşülmüştür. Ancak; 

— Yükseköğretim Kurulunun önceden tahmin edilemeyen hizmetlerini karşılamak amacıyla 
— Afgan mültecilerinin her türlü giderlerini karşılamak amacıyla Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinden tasar

ruf edilen 900 milyon liraya 100 milyon lira ilave edilerek 
— Sümerbank, SEKA, TEK, PETKİM, TCDD'dan toplam olarak Danışma Meclisince yapılan 9 mil

yar 225 milyon liralık kesintinin, bu kurumların yatırım - Finansman Programındaki işler dikkate ah-
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narak önemli aksamalara neden olacağından söz konusu kesintinin yapıldığı Maliye Bakanlığı Bütçesi
nin «Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri» kalemine (TCDD için 4 milyar 500 milyon, 
PETKİM için 1 milyar, TEK için 2 milyar, SEKA için 500 milyon ve Sümferfoank için 500 milyon lira 
olmak üzere toplam 

lira ilave edilmiştir. 

45 müyon düşülen, 25 milyon eklemem Hazine yardımı farkı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
— Yükseköğretim Kurulu Miyaçlan için Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde yer alan 74 milyon liraya ilave 

olarak lira eklenmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı Bütçesinin teklif edilen seviyesi ile bu Bakanlıktan beklenen hizmetlerin 
tatmin edid bir şekilde yerine getirmeye yeterli olmadığı kanaatine varılarak, bütçe imkânlan da dikkate 
alınarak; 
— Hastanelerde kullanılmak üzere ilaç alımları, 
— Hasta yiyecek giderleri, 
— Hastane ısıtma giderleri ve 
— Sıtma savaşı hizmetlerinin daha etkili ve geniş bir şekilde yürütülmesi için toplam olarak 

lira eklenmiştir. 

KÖY İSLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 
Danışma Meclisinde köy elektrifikasyonu, köy içme suyu ve köy el sanatları hizmetleri için yapılan 
1 000 000 000 TL. lık ilavenSn yıl içinJdfe harcanamayacağı ve esasen yatınım programında Ibu işler için 
vdterti ödenek konulduğu görülmüş ve foüfcçe imkânları da dikkate alınarak koy elektirifikasyonu ve içme 
suyu için tahsis edilen 
in*fir5flmiştirt 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
— Hukuk Fakültesi : 

Yurt dışı işçi sorunlarını araştırma amacıyla Danışma Meclisinde eklenen 8 milyon lira, bu araştırma
nın iyi hazırlanmış bir projeye göre DPT koordinatörlüğünde Çalışma, Milli Eğitim, Kültür Ve Turizm 
bakanlıkları ve Üniversitenin işbirliği ile yapılmasının daha uygun olacağı ve eklemenin yapıldığı Hu 
kuk Fakültesinin konu ile doğrudan ilgisi bulunmaması dikkate alınarak 
düşülmüştür. 

— Diş Hekimliği Fakültesi : 
Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan diş ünitelerinin eğitim ve öğretiminin yapılmasına yeterli olmaması 
nedeniyle kısmen de olsa yeterli ölçüde diş ünitesi sağlamak üzere 
eklenmiştir. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ : 
Hukuk Fakültesi : 
Basılacak ders kitaplarının maliyetlerinin karşılanması içlin mevcut ödeneğin yeterli olduğu dikkate alınarak 
VETERİNER FAKÜLTESİ : 
Avrupa Veteriner Hekimler Şirurjüyeniler Kongresi için gerekli olan 3 milyon TL; nün Atatürk'ün 100 ricii 
Doğum Yılım Kutlama Komıiıtesdnden sağlanabileceği dikkat aHmaralk 

İKTİSAT FAKÜLTESİ : 
Merkez binanın onarımı için mevcut ödeneğin yeterli /bulunması nedeniyle 
düşülmüştür. 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : 
Kırtasiye ve baskı yaym giderleri için konulan ödeneğin yeterli olduğu görülerek 
düşülmüştür. 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ : 
Projeye bağlanmaş yeterli ödeneği ibulünduğundan 
düşülmüştür.. 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ : 
Projeye bağlanmış yeterK ödeneği bulunduğundan 
düşülmüştür. 
EGE ÜNİVERSİTESİ 
Ege Üniversitesi Mühendislik Bölümünün 1981 yılında yatırmı projeleri içinde yer alan makine ve teçhi
zatın tamamlanmasın! sağlamak amacıyla 1982 yılı bütçesine konulan ödenek, düğer fafaiiftetere aktarılmış
tır^ Esasen Ibu fakültelerim projeleri mevcut olmadığı gfflbi henüz DPT ile de Ibir koordfine yopıilmamııştır. 
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Mükerrer olmadığı ianJlaşdan bu ödenek mühendislik laddüİtesMn; geçen y^ (başlayan yatirımlıarjnif) aksa
tılmaması içtin projeler dikkate ateıarak ilgili fakülteye 
aktarılmıştır. 

CUMHURİYET ÜNtVERStTESÎ 

Üniversite binalarının tamamlanarak öğretime yeni başlamasıyla birlikte, bulunduğu yörelerin bazj sorun
larıyla ilgilenerek sosyo - ekonomik gelişme imkânları yaratması ve bu konuda destek sağlaması yararlı 
görülmüş, ancak yeni bir üniversite olması nedeniyle bu amaçla yeterli kaynağı bulunmadığı dikkate alı
narak, 
— Binası hazır olup tezgâhları bulunmayan Halıcılık Meslek Okulunun faaliyete geçmesi için tezgâh alımı 

amacıyla 
— Tödürge ve Lafa göllerinde ve çevresinde kara ve su ürünleri geliştirme projesi için 
— Bölgede bulunan sıcak çermik suyundan kampus binalarının ısıtılmasını sağlamak ve jeotermal enerji

den daha geniş yararlanma imkânlarını araştırmak amacı ile 

olmak üzere toplam 
eklenmiştir. 

1982 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı maddelerinde yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir. 
Madde 1H — (A) işaretli cetvelde yapılan değişMikierdn sonucuna göre, maddedeki toplattı miktar beJdrîenmişti 
Madde 2. — (B) işaretti cetvelde yapılan değişikli'klerin sonucuna göre, maddedeki toplam miktar belMenmi 
Madde 3. — Hükümet Tasarısında yer alan «Bu miktarı iki katma kadar çıkarmaya Maliye Bakam yetkilidir.» 

lamasına imkân vermesi bakımından, maddeye tekrar eklenmiştir. 
Madde 12. — Hükümet Tasarısındaki, yalarım programlarının değiştirilmesine ilişkin usulü belirleyen son paragr 

kımından, maddeye tekrar elenmiştir.* 

Madde 17. — Yükseköğretim Kanununun geçici 28 nci maddesinin uygulama sonuçlarına göre gerekli olabile 
Maîiye Bakanına yetki veren düzenleme yapılmıştır. 

Madde 26. — 14.4.1981 tarih ve 2446 sayılı Kanuna göre Kıbrıs'ta bulunan, subay ve astsubayların maaşlarını 
içi aylıklardaki artışa paralel olarak düzenlenmiştir. 

Madde 27. — Maddenin sonuna (h) fıkrası ilave edilerek Adalet Bakanlığının mevcut ve 1982 yılında açılaca 
lamak amacryla 4 955'i geçmemek üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro ihdası imkânı sağlanmış bulunmak 

Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 7, 11 ve 12 nci maddeleri üniversitelerin ideal kadrolarını 
dir. Aynı Kanunun 7 nci maddesinin (f) fıkrası üniversitelerin profesör, doçent, ve yardımcı doçent kadrolarım 
seköğretim Kuruluna vermiş bulunmaktadır. 
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Üniversiteler içerisinde kadroların dengeli bir şekilde dağılımım yapabilmek amacıyla bir fıkra eklenmiştir< 
Madde 28.. — Devlet Başkanlığı, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi personeline 

lenmeyerek, uygulamada esnektik sağlamak amacıyla, değişiklik yetkisi veren düzenleme yapılmıştır. Ayrıca yem 
roları Kanununa eMenmıiştir. 

Madde 36. — Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin kazandan iaşelerine imkân veren düzenleme eklenmiştir.; 
Madde 41. — Orta ve yüksek dereceli okul yöneticilerinden zorunlu ders görev ücreti alanlara bulundukları 

birim ders ücreti üzerinden ödeme yapılmasını sağlayıcı düzenleme yapılmıştır. 

Madde 67* — Esasta bir değişiklik yapılmamış olmakla beralber, Hükümet Tasarısındaki ifade amaca daha u 
ahninnştır. 

Madde 70. — R cetvelinin (350 - Kiralar) harcama kalemine ait açıklamanın (a) fıkrasının ikinci paragrafı 
görülen elektrik, su, havagazı giderlerinin geçmiş yıllarda da bütçeden ödenmiş olanlarına cevaz vermek üzere 

Madde 75,: — 
— 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 42 nci maddesine göre verilecek emekli aylığı 85 000 TL. olarak 
— 6245 sayılı Harcırah Kanununda 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla getirilmiş olan söz konusu hüküm 

ler nedeniyle ilgililere verilmiş olan harcırah avansı miktarlarının birkaç mislinin fazla ödenek adıyla ıgeri alınma 
maddedeki usule göre bulunacak döviz miktarının mahsup tarihindeki döviz kuru üzerinden geri alınmasını sa 
gerekli görülmüştür^ 

— Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin uygulaması için gerekli ön hazırlık ve düzenlemelere yeter 
denin uygulamasının 1982 yılı sonuna kadar durdurulması uygun görülmüştür. 

— 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Kanunun 42 ve 43 ncü maddelerinin, özel kanunla kurulan Sosyal Güvenlik 
uygulanması bir yıl için durdurulmuştur. 

1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNUNA EKLİ CETVELLERDE YAPILAN D 

A CETVELİ : 
Genel ve katma bütçeli dairelerde yapılan ilâve ve kesintilere uygun olarak cetvel yeniden düzenlenmiştir. 
B CETVELİ : 
A cetvelinde yapılan değişikliklere paralel olarak gelir bütçesi düizentenmişltir, 
C CETVELİ : 
Vergi kanunlarında yapılan son değişiklikler de nazara alınarak cetvel yeniden düzenlenmiştırâ 
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H CETVELİ : 
Yargı organları başkanlarının yurt içi gündelik miktarları 1 200 TL-, den 1 300 TL. ya çıkarılmış ve cetvele 

tir. 
Yükseköğretim Kurulu üyelerinin genel hükümlere göre gündelik almaları (kadro derecesi 1 olanüar gibi) düzenle 

ve üyelerine diğer denetim elamanlarına verilen gündelikler gibi yevmiye ödenmesi hükmü getirilmiştir. 

R CETVELİ : 

— 110 Aylıklar : 
Yükseköğretim Kurulu Başjkan ve üyelerinin aylık ücretlerinin 110 (Aylıklar) harcama kaleminden ödenmesini s 

delki gösterge üstü ödemeler 1 200'den 1 400'e çıkarılmıştır. 

— 150 Ek Çalışma Karşılıkları : 
Ek dersle görevlendirilmiş memur olmayan kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödeyecekleri prim ve kesenek 

karşılanmasını sağlayacak hüküm getirilmiştir. 
— 350 Kiralar : 
Devlet malı veya kirası devletçe karşılanan yurt dışındaki temsilcilere tahsis edilen binaların garaj kiraları ile 

ödenmesine imkân sağlayacak şekilde metin yeniden dü^enlenmiştir9 

— 370 Bina Küçük Onanını : 
100 milyon liraya kadar yeni yapım harcamaları için Jandarma Genel Komutanlığına verilen yetkiye paralel 

verilmesini «ağlayacak hüküm eklenmiştir. 

— 460 Özel Malzeme Alımları : 
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak polis evlerinin her türlü harcamalarının hizmete girmelerine kadar bu 

şekilde R cetveli açıklaması düzenlenmiştir. 
— 610 Taşıt Ahmlan : 
Dışişleri Bakanlığınca tehlikeli bölge olarak saptanan yerlerde hizmet gören başkonsolosluklara talhs'is edilecek 

sağlanmasına imkân verecek şekilde metinde değişiklik yapılmıştır. 

— 950 Sosyal Transferler : 
(I) Bendi : 
Dış ülkelerde güç duruma düştükleri sabit olup da Dışişleri Bakanhğınca memlekete dönüş için, masrafları verilen 

6183 sayılı Kanun uyarınca ödemelerini sağlayacak şekilde metin düzenlenmiştir. 
(m) Bendi : 
Dış ülkelerde kitap, makale yazdıntoıası; satın alınması; telif ve tercüme hakları sağlanmasına imkân veren ben 

bastırılması ve dağıtılması hükümleri eklenmiştir^ 
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II. - SONUÇ VE ÖNERİLER, 

1. Mili Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Bütçe - Plan Komisyonuna İ 796 229 107 ÖÖO lira olarak sevk e 
Komtfsyonumuadafci inceleme sonunda. 

Carî harcamalar 798 900 881 000 
Yatırım harcamaları 411 193 326 000 
Transfer harcamaları 594 613 950 000 ura olmak ifctere, 

TOPLAM 1 804 708 157 000 tira, 
Genel bütçeli daireler 1 780 640 059 000 
Katma bütçeli idareler 297 391 331 000 

TOPLAM 2 078 031 390 000 
Hazine yardımı (—) 273 323 233 000 oJfenak öaere,, 

Konsolide 1 804 708 157 000 lira olarak bağlanmışta-a 

2. 1982 Mali Yılı KonsolkJe Bütçenin ekonomik dağılımı. 

Miktar ;% olarak 

Cari harcama'fer 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

798.9 
411.3 
594,6 

44.3 
22.8 
32,9 

Bütçe ödeneklerinin ekonomik dağılımına ilişkin ayrıntılar TABLO l"de, 
Genel bütçeli kuruluşların 1982 mali yılı bütçelerinde yapılan net ekleme ve kesintiler TABLO 2'de, 
Katma bütçeli kuruluşların 1982 mali yılı bütçelerinde yapılan net ekleme ve kesintiler TABLO 3'te, 
Katma bütçeli kuruluşlardan kendi gelirlerinde veya Hazine yardımlarında değişiklik yapılanlar TABLO 4'te, 
1982 mal yılı bütçesinin denge hesaplarım gösteren cetveller TABLO 5te gösterilmiştir. 
1982 mali yılı bütçesinin harcama kalemlerine göre ayrıntılı dökümü TABLO 6'da gösterilmiştir. 
3. 1982 Mali Yılı Bütçesinin ödenek türü aynımı yapılmaksızın hizmet türlerine göre dağılımında; 
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1981 Bötç* KMWffl * 1992 İtttç* Tfcötftt 
(Mayar TL.) 

1981 Bütçe 1982 B 
Kammü % Tasa 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet aİHttkurt 
Tüketim malları ve malzerne alımları 
Demirbaş alımlao 
Makine, teçhizat alımları 
Yapı, tesis ve onanan giderleri 
Diğer ödemeler 
Kamulaştırma 
Diğer transferler 
Konsolide 

454.9 
84 

21.8 
234,1 

2.3 
31.8 

257.2 
0.8 

19.6 
528.1 

1*558.7 

29.18 
0.52 
1.40 

15.02 
0.15 
2.04 

16,50 
0.05 
1.26 

33.88 
100.00 1,8 

4. Devlet Bütçesi ülkemizin her alandaki yaşantı ve faaliyetlerinin tanziminde en önemli araçlardan biri ve belki 
yapı, gerek mulhteviyat ve gerekse harcama yetki ve tavam yönünden yeterli bir düzeyde olması için tüm gayretleri 
dır. 

a) Program - Bütçe Yapısı. 

1973 yılından beri uygulanmakta olan Program - Bütçe sisteminde, henüz programlarla bütçeler arasında yeterl 
mümkün değildir. 

Program bütçe ile, hizmet - maiyet ilişkisini kurmak, bütçenin ekonomik hedeflerle daha uyumlu olmasını sağla 
kadar cari olan uygulama ile program bütçenin söz konusu amaca hizmeti çok sınırlı kalmıştır.. 

Yatırımlar ve transferler tarifinde, kuruluşlar arasında beraberliğin sağlanamamış olması değişik şekilde değeri 
Kamulaştırma harcamaları ise, bu ayrımda yerini bulamamış;, değerlendirmenin amacı ve yapıldığı yere göre de 

sonel giderlerinden yolluklar ve çeşitli giderlere kadar birçok harcama kalemlerinin yatırım ve transfer ödenek türle 
yıla değişik ödenek türü altında ödenek ayrılması bütçenin fonksiyonel dağılımının değerlendirilmesinde yanlış sonuçl 

Bugünkü istihdam şekli ile cari harcama niteliği gösteren bazı işçi ücretlerinin yatırım ödeneği içinde yer alması neden 
inde işçi ücretlerimin ödenemeyeceği ileri sürülmektedir. Bu nitelikteki işçiliklere cari harcamalar içinde yer veri 
kullanılması halinde yatırım mahiyetlerinin ayrıca gösterilmesine imkân veren bir çözüm aranmasında yarar görülme 
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Hükümetin bütçe yapısını iyileştirici, kavram ve tanımlarda birlik sağlayıcı, fonksiyonel dağılımı daha anlam 
zaman kaybını önüeyici bütçe hazırlamak için gerekli koordine bir çalışmayı yaptırmasında zorunluluk olduğu 

ib) Personel istihdamı. 
Türkiye'nin bugün çeşMi etkenlerin sebep olduğu bir istihdam sorunu vardır. Nitekim, bu sorunu çözümle 

Bütçesinin büyük bir kısmı personel giderlerini karşılayan bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 
Bu soruna çözüm aranırken, insangücünün üretken, katma değer yaratacak şekilde teşkilatlandırılmasına da ih 
iBu maksatta, temel sanaıyileşme ve teknolojik gelişme hedefleri saptınlmaksızın emek - yoğun yatırımlara giriş 

sanayi dallan vJbr yatırım alanlarında istihdam yaratıcı düzenlemelere gidilmesine gerek görülmektedir, istihd 
yolları da dahil tüm olarak: ele alınmasına ihtiyaç vardır. 

c) Fon Transferleri ve Yardımları. 
Kuruluşlarıaı 1982 Mali Yılı Bütçe Teklifleri içerisinde geçen yıllarda olduğu gibi çeşitli adlar altında fon 

Aynı amaçla değişik adlar altında kuruluş bütçelerinde çeşMi yardımlar bütçelenmiştir. 
Çeşitli, kuruluşlar eliyle ufak miktarlara bölünerek yapılan bu tür yardımlar hizmetin etkinliğini olumsuz y 

dır. 
Bu nedenle, kaynaklarım etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, ilgili kuruluşların koordineli bir 

geçirmelerinde yarar olduğu düşünülmektedir. 
d) Özlük Hakları. 
Gerek işçi ve memur arasında, gerekse bu çalışanların kendi aralarında ücret ve diğer sosyal haklar ve yan 

maktadır. 
Çalışılan kurumun veya işyerinin statüsünden ve aralarında dengeyi sağlayıcı objektif kriterlerin bulunmam 

dan Devlet hiyerarşisini bozarken, bir yandan da üretim ve hizmetlerin nitelik ve niceliğini etkileyen büyük soru 
prensibini büyük ölçüde zedelemiştir. 

Diğer yandan, yıllardır, özlük haklarının yeterli düzeyde bütçelenmediği, fon uygulanması ile yıl içinde ö 
gidildiği; ekonomik tasnife göre bütçenin makro dengesinin kurulmasında bu yolun bir araç olarak kullanıldığ 

Devlet memurları ile işçilerin ücretlerindeki dengesizliklerin, uygulamadaki karışıklık ve güçlüklerin biran önc 
tiyaca göre bütçelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

e) Araştırma, Geliştirme ve Standardizasyon. 
Araştırma, geliştirme hikmetlerinin TÜBİTAK çerçevesinde yeniden ele alınarak tekrarlara vö kaynak isra 

rar vardır. Bu arada Türk Standartlar Enstitüsü ve Milli Prodüktivite Merkezi gibi kuruluşların fonksiyon 
latlanmaya gidülmesi yerinde görülmektedir. 

Kamu kesimline ait büyük miktarlara ulaşan etüit ve proje Mzmellerinin öncelikle kamuda mevcut ve az 
pılması, kamu dışında yaptırılması zorunlu olan hallerde ise, istihdam yaratma özelliğinin eşit durumlarda terci 
değer görülmektedir. 
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f) Yatırımlar. 
Raporun diğer bir bölümünde de belirtildiği gibi yatırımların tanımında, kuruluşlar arasında henüz birlik ve berab 
Bu durum ekonomiye ait makro büyüklüklerin tespitinde karışıklığa ve değişik değerlendirmelere neden olmaktadı 

çeye dahil edilmemesi gibi sonuçlara da yol açmaktadır. 
Ayrıca, Savunma yatırımları konusunda kesin bir tanımlananın bütçe büyüklüklerinin sağlıklı bir şekilde gösterileb 

kuşkusuzdur. 
Kamu kesimi yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi, ekonomik genişleme ve kalkınmamız için hayati önemi haizdir. 
İnceleme, değerlendirme sonucu başlanmış allan büyük yatırım projelerine bugüne kadar miktarı küçümsenmeyece 

ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen, proje uygulama safhasında bazı yatırımlar durdurulmuş, öncelikli olmadı 
siyle bunlara kaynak tahsisi yapılmamıştır. 

Ancak, girişilen yatırımlarda, yatırımı yürüten kuruluşlar yurt içi ve yurt dışı bazı bağlantılara girmiş ve sorumlulu 
memiz için öncelik alan yatırım ve ara malları sanayilerinin uygun koşullar sağlandığında proje uygulamalarına dev 
tilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kesin bir karara varılmadan, kaynak tahsisinin durdurulması yatırımcı kuruluşları belirsizliğe itmiş bulunmaktadır. 
giderilmesi amacıyla Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir aşama sağlayacak, bu yatırımlarla ilgili kesin bir kara 
düşünülmektedir. (Örneğin : PETLAS, TÜMOSAN, yatırımları SINAÎ TEÇHİZAT PROJELERİ, ARİFİ YE - SİN 

Ayrıca, Bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında sadece usule uygunluğun değil, özellikle yatırım harcamaların 
denetimini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi gerekli görülmektedir. 

g) Devlet gelirlerini artırıcı tetkikler olarak yeni vergilerin ihdası düşünülmemiş, mevcut vergi kanunlarında v 
ekonomik şartlarına uygun iyileştirici düzenleme tercih edilmiş olduğundan, 1982 yılı gelir tahsilatının öngörülen tah 
mek amacıyla vergi yönetim ve denetiminin en etkin hale getirilmesi için her türlü gayret sarf edilmelidir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Doğan 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Üye 
Nazmı BİLGİÇ 

Üye 
KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞ GELMEZ 

Serpil 
Ü 

U 
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Hükümet Tasarısı 
Danışma Meclisi 

Eklenen 
Düşülıdn 

Farik 
Danışınla Meclisi 

Metali 
M. G. K. B. P. K. 

Eklenen 
Düşülen 

Farifc 
M. G. K. B. P. K, 

Metni 

1982 MALİ YILI BÜTÇESİNİN GEÇİRDİĞİ 
AŞAMALAR 

Genel Bültçe Katöma Bütçe Toplam Bütçe Hazine yardım 

1 791 040 143 296 799 283 2 087 839 426 272 839 42 

+ 15 629 340 + 1 984 341 + 17 613 681 + 1 833 10 
— 34 551 474 — 1 329 293 — 35 880 767 — 1 329 29 

— 18 922 134 + 

1 772 118 009 

+ 9 422 050 + 
— 900 000 — 

655 048 — 18 267 086 + 

297 454 331 2 069 572 340 

503 80 

273 343 23 

27 OOCi + 9 449 050 + 25 00 
90 000 — 990 000 — 45 00 

+ 8 522 05tf — 63 000 + 8 459 050 — 20 00 

1 780 640 059 297 391 331 + 2 078 031 390 273 323 23 
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TABLO : 2 

Genel Bütçelerde Yapılan Değişiklikler 

Danışma 
Meclisince M. G. K. Gen. Sök. ligi Bütçe - Plan Komisyonunca 

Daireler kabul edilen Eklenen Düşülen Kabul edilen 

Milli Güvenlik Kon. 
Danışma Meclisi 
Devlet Başkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Malhkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Md. 
Adalet Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
îçıişlieri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yar. Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bak. 
Devlet Meteoroloji İş. Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Koop. Bak. 
Toprak ve İskân İşleri G. Md. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

1 312 956 000 
401 799 000 
281 421 000 
858 078 000 
85 068 000 

9 179 005 000 
1 675 281 000 

381 312 000 
347 032 000 
871 737 000 

12 233 855 000 
4 975 110 000 

26 657 514 000 
317 700 000 000 

6 682 247 000 
57 952 605 000 
35 679 514 000 
11 940 155 000 

829 200 490 000 
187 573 132 000 
38 069 948 000 

1 274 540 000 
49 098 445 000 

3 035 062 000 
31 884 570 000 

1 845 550 000 
12 296 675 000 
2 197 254 000 

15 691 304 000 
15 920 560 000 
12 985 076 000 
67 997 555 000 
4 002 455 000 
8 802 349 000 

902 162 000 
126 193 000 

— 
— 
— 
— . 

350 000 
145 000 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 400 000 000 
— • 

— 
— 
— 

927 000 000 
5 865 000 000 

84 700 000 
— 
— 

1 000 000 000 
— 
— 
— • 
—* 
— 
— 
— 
— 
—< 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-^ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

900 000 000 
— 
— 
-^ 
— 

1 312 956 000 
401 799 000 
281 421 000 
858 078 000 

85 418 000 
9 324 005 000 
1 675 281 000 

381 312 000 
347 032 000 
871 737 000 

12 233 855 000 
4 975 110 000 

28 057 514 000 
317 700 000 000 

6 682 247 000 
57 952 605 000 
35 679 514 000 
12 867 155 000 

835 065 490 000 
187 657 832 000 
38 069 948 000 

1 274 540 000 
50 098 445 000 

3 035 062 000 
31 884 570 000 

1 845 55,0 000 
12 296 675 000 
2 197 254 000 

15 691 304 000 
15 920 560 000 
12 985 076 000 
67 097 555 000 
4 002 455 000 
8 802 349 000 

902 162 000 
126 193 000 

TOPLAM : 1 772 118 009 000 9 422 050 000 900 00(0 000 1780640 059 000 
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TAİRLO S 

Katma Bütçelmle Yapdan Derişiklikler 

Danışma 
Meclisince M. G. K. Gen. Sek. ligi Bütçe - Plan Komisyonunca 

Daireler kabul edilen Eklenen Düşülen Kabul edilen 

Toprak ve Tarım Ref. Müs. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Md. 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
îktisadd ve Ticari îlimler Akademileri 
İstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversiteli 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
înönü Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karayolları Genel Md. 
Devlet Su İşleri Gn. Md. 
Hudut ve S. Sağ. Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Ç. Gn. Md. 
Devlet Hava M. İş. Gn. Md. 
Petrol İşleri Genel Md. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kayseri Üniversitesi 
Orta Doğu Tek. Ünv. 

472 225 000 
1 784 698 000 
4 034 294 000 
6 616 527 000 
4 598 228 000 
3 651 932 000 

10 297 543 000 
2 502 813 000 
5 001 872 000 
2 642 618 000 
1 611 245 000 

906 766 000 
1 172 593 000 
1 821 617 000 

845 391 000 
1 096 834 000 
2 803 671 000 

377 375 000 
284 701 000 

1 676 774 000 
96 503 999 000 

114 768 573 000 
135 409 000 

12 007 286 000 
9 031 572 000 

712 748 000 
3 039 025 000 

73 483 000 
1 456 084 000 

986 790 000 
4 539 645 000 

— 
— 
— 

2 000 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 

25 000 000 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
__ 
— 
— 

53 000 000 
2 000 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

15 000 OOÖ 
_ 
— 
— 

• — 

— 
— 
— 
— 
— 

20 000 000 
— 

472 225 000 
1 784 698 000 
4 034 294 000 
6 618 527 000 
4 598 228 000 
3 651 932 000 

10 244 543 000 
2 500 813 000 
5 001 872 000 
2 642 618 000 
1 611 245 000 

906 766 000 
1 172 593 000 
1 821 617 000 

845 391 000 
1 121 834 000 
2 803 671 000 

377 375 000 
284 701 000 

1 66! 774 000 
96 503 999 000 

114 768 573 000 
135 409 000 

12 007 286 000 
9 031 572 000 

712 748 000 
3 039 025 000 

73 483 000 
1 456 084 000 

966 790 OOÖ 
4 539 645 000 

TOPLAM : 297 454 331 000 27 000 00)0 90 000 000 297 391331 000 
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TABLO 4 

Katma Bütçeli Kuruluşlardan Kendi Gelirlerinde veya Hazine Yardımlarında Değişiklik Yapılanlar 

M. G. K. Gen. Sek. ligi Bütçe - Plan Komisyonunca 
Hazine Yardımı Kentti Geliri 

Daireler Eklenen Düşülen Eklenen Düşülen 

Toprak ve Tarım Ref. Müs. — — — — 
Vakıflar Genel Müdürlüğü — — — — 
Beden Terbiyesi Genel M d. — ' — — — 
Ankara Üniversitesi — — 2 000 000 ~ 
Hacettepe Üniversitesi — — — — 
tktisadi ve Ticari İlimler Akademileri — — — — 
İstanbul Üniversitesi — 10 000 000 — 43 000 000 
İstanbul Teknik Üniversitesi — — — 2 000 000 
Ege Üniversitesi — — — —• 
Çukurova Üniversitesi — — — — 
Diyarbakır Üniversitesi — — — — 
Fırat Üniversitesi — — — — 
19 Mayıs Üniversitesi — — — — 
Bursa Üniversitesi — — — — 
Anadolu Üniversitesi — — — — 
Cumhuriyet Üniversitesi 25 000 000 — — — 
Atatürk Üniversitesi — — — — 
İnönü Üniversitesi — — — — 
Selçuk Üniversitesi — — — — 
Kara'deniz Teknik Üniversitesi — 15 000 000 — — 
Karayolları Genel Md. — — — — 
Devlet Su İşleri Gn. Md. — — — — 
Hudut ve S. Sağ. Gn. Md. _ _ _ _ _ _ 
Tdkel Genel Müdürlüğü _ _ _ _ _ _ 
Orman Genel Müdürlüğü — — — — 
Devlet Üretme Ç. Gn. Md. — — — — 
Devlet Hava M. İş. Gn. Md. — — — — 
Petrol İşleri Genel Md. _ _ _ _ _ 
Boğaziçi Üniversitesi — — — — 
Kayseri Üniversitesi — 20 000 000 — — 
Orta Doğu Tek. Üni. — — — — 

TOPLAM 25 000 000 45 000 000 2 000 000 45 000 000 
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TABLO : 5 

Denge Cetvelleri 

CETVEL : 1 

1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞ 

Genel Bütçe 
Katma Bütçe + 

Toplam 
— 

Hazine Yardımı 
Konsolide Bütçe Toplam 

CETVEL : 2 

1982 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERDE KOMİSYONCA YAPILAN EK 

Genel Bütçeye eklenen + 
Katma Bütçenin kendi gelirinden düşülen — 
(Not : Katma Bütçelerin Hazine yardımından düşülen 20 000 000) + 

Toplam 

CETVEL : 3 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN HAZÎNE YARDIMLARI D 

Komisyona Geliş 
Komisyonda Düşülen — 

Toplam 
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CETVEL : 4 

Komisyona geliş 
KoıaiByonkİa düzülen 

CETVEL : 5 

TABLO : 5/A 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN KENDİ GELİRLERİ DURU 

— 

Toplam 

Komisyona geliş 
Komisyonda eklenen 

CETVEL : 6 

JENEL BÜTÇE DURUMU 
1 

+ 
Toplam 

KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR DURUMU 
Komisyona geliş 
Komüsyonıda (düşülen (Hazine yaıldfinı + Kıeodi gefüri) 

Toplam 

CETVEL : 7 

KONSOLİDE BÜTÇE DURUMU 
Genel Bütçe 
Katma Bütçe 

Hazine Yardımı 

+ 

2 
— 

Konsolide Bütçe 
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1982 Mali Yılı Bütçesinin Harcama Kalemlerine Göre Ayrmtıl 

1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Harcama kalemleri 

110 Aylıklar 
120 Sözleşmeli personel ücretleri 
130 İşçi ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
150 Ek çalışma karşılıkları 
160 [Tazminatlar ve ödüller 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
190 Diğer personel giderleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 

PERSONEL CARİ TOPLAMI 

210 Yurt içi geçici görev yollukları 
220 Yurt içi «ürekli görev yollukları 
230 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 
240 Yurt dışı geçici görev yollukları 
250 Yurt dışı sürekli görev yollukları 
260 Tahliye giderleri 
200 YOLLUKLAR 

l' Ödenek türü 
(Personel) 
TASARI 

199 734 221 000 
4 285 902 000 
74 812 878 000 
54 760 533 000 
20 478 158 000 
73 938 125 000 
6 527 808 000 
8 526 001 000 
1 936 374 000 

445 000 000 000 

445 000 000 000 
1 Ödenek türü (d. cari) 

4 518 968 000 
2 848 206 000 
256 651 000 

1 377 480 000 
518 483 000 
1 000 000 

9 520 788 000 

M. G. Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonuna 

sevk edilen 

199 734 221 000 
4 285 902 000 
74 812 878 000 
54 260 533 000 
20 478 158 000 
73 938 125 000 
6 527 808 000 
8 536 001 000 
1 933 374 000 

444 507 000 000 

444 507 000 000 

4 543 968 000 
2 848 206 000 
256 651 000 

1 392 230 000 
518 483 000 
1 000000 

9 560 538 000 

M. G 
Pla 
yap 
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Harcama kalemleri 

310 Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
320 Ulaştırma giderleri 
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarım; 
370 Bina küçük onarımı 
380 1050 sayılı Yasanın 48 nci maddesi giderleri 
390 Diğer hizmet alımları 
300 HİZMET ALIMLARI 

1' ödenek türü 
(d. cari) 
TASARI 

598 
5 802 
2 830 
2 960 
2 836 
3 305 
7 088 
131 

1 067 
26 620 

473 000 
010 000 
700 000 
140 000 
338 000 
423 000 
579 000 
338 000 
279 000 
280 000 

M. G. Konseyi Bütçe 
Plan Komisyonuna 

sevk edilen 

608 
5 802 
2 830 
2 960 
2 847 
3 306 
7 101 
131 

1 067 
26 656 

473 000 
510 000 
700 000 
140 000 
609 000 
915 000 
072 000 
338 000 
279 000 
036 000 

M. G 
Plan 
yapı 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
420 Yakacak alımları 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
450 Yiyecek ve yem alımları 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunma alım ve giderleri 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
490 Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIM

LARI 

7 404 
19 614 
45 649 

6 826 
49 362 
36 609 
86 03,1 

692 
6 962 

5/19 000 
632 000 
613 000 
893 000 
821 000 
460 000 
278 000 
054 000 
199 000 

7 101 
19 815 
45 649 
6 827 
50 673 
36 669 
86 031 

700 
7 362 

519 000 
132 000 
738 000 
393 000 
821 000 
460 000 
278 000 
054 000 
199 000 

259 153 469 000 260 830 594 000 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
530 Yangından korunma malzemeleri alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 

1 146 936 000 
831 588 000 
457 864 000 

1 074 647 000 
3 511 035 000 

1 147 436 000 
831 888 000 
457 864 000 

1 079 647 000 
3 516 835 000 
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Harcama kalemleri 

(Personel) 
(d. cari) 

TASARI 

M. G. Konseyi Bütçe - M. 
Plan Komisyonuna Pl 

sevk edilen ya 

610 Taşıt ahmlan 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
630 Dış ahm kredilerinden devredilen artıklar karş. 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

1 003 000 000 

1 003 000 000 

1 008 000 000 

1 008 000 000 

710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
720 NATO Enfrastrüktürün inşa ve tesisleri ile il. gid. 
730 Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı 
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GÎDER. 

17 094 560 000 

17 094 560 000 

17 094 560 000 

17 094 560 000 

810 Vergi, resim ve harçlar 
820 Diğer ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler 
830 Gizli hizmet giderleri 
840 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci 

mübadele giderleri 
850 Karantinaya alınma ve emniyet nezaretinde bu

lundurma giderleri 
860 NATO giderleri 
870 Tablo, heykel ve eski eserler ahmlan ile arkeoloji 

giderleri 
800 DİĞER ÖDEMELER 

68 494 000 
20 024 000 
522 116 000 

34 200 000 

6 125 000 
81. 993 000 

84 424 000 
817 376 000 

68 494 000 
20 024 000 
522 116 000 

34 200 000 

6 125 000 
81 993 000 

84 424 000 
817 376 000 

DİĞER CARİ TOPLAMI 317 720 508 000 319 483 939 000 
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110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
100 

210 
220 
230 
240 
250 
260 
200 

Harcama kalemleri 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretleri 
îşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardanı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
Yurt dışı sürekli görev yollukları 
Tahliye giderleri 
YOLLUKLAR 

2 Ödenek türü 
{Yatırım) 
TASARI 

6 287 735 000 
521 393 000 

49 049 215 000 
292 300 000 

1 800 000 
716 400 000 

9 470 000 
36 300 000 
2 200 000 

56 916 813 000 

1 865 037 000 
85 800 000 

281 100 000 
72 257 000 

— 
' — 

2 304 194 000 

M. G. Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonuna 

sevk edilen 

6 287 735 000 
521 393 000 

49 052 715 000 
292 300 000 

2 035 000 
716 400 000 

9 470 000 
36 300 000 
4 550 000 

56 922 898 000 

1 867 537 000 
85 800 000 

281 100 000 
72 257 000 

— 
— 

2 306 694 000 

M. G. 
Plan 
yapıla 
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Harcama kalemleri 

610 Taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onaranları 
630 Dış ahm kredilerinden devredilen artıklar karş. 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

2 Ödenek türü 
(Yatırım) 

7 356 625 000 
40 611 756 000 

158 000 000 
48 126 381 000 

M. G. Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonuna 

sevk edilen 

8 441 225 000 
41 320 985 000 

158 000 000 
49 920 210 000 

M. G. 
Plan 
yapıl 

+ 
+ 

710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
720 NATO Enfrastrüktürü inşa ve tesisleri ile il. gid. 
730 Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı 
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDER

LERİ 

277 166 421 000 
1 283 000 000 

278 449 421 000 

281 528 408 000 
1 283 000 000 

282 811 408 000 

810 Vergi, resim ve harçlar 
820 Diğer ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler 
830 Gizli hizmet giderleri 
840 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci 

mübadele giderleri 
850 Karantinaya alınma ve emniyet nezaretinde bu

lundurura giderleri 
860 NATO giderleri 
870 Tablo, heykel ve eski eserler alımları ile arkeolo

jik giderleri 
800 DİĞER ÖDEMELER 

910 Kamulaştırma ve bina satm alımları 
920 Kurumlara katılma paylan ve sermaye teşkilleri 
930 İktisadi transferler ve yardımlar 
940 Mali transferler 
950 Sosyal transferler 
960 Borç ödemeleri 
900 TRANSFERLER 

.45 810 COG 
500 000 

1 800 000 

46 045 000 
500 000 

1 800 000 

4 000 000 
52 110 000 

4 000 000 
52 345 000 

24 507 730 000 

517 000 000 
24 156 050 000 

49 180 780 000 

24 131 440 000 

517 000 000 
10 853 050 000 

35 501 490 000 

YATIRIM TOPLAMI 453 807 772 000 446 370 948 000 



— 28 — 

Harcama kalemleri 

310 Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
300 HİZMET ALIMLARI 

3 Ödenek türü 
(Transfer) 

260 000 000 
260 000 000 

M. G. Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonuna 

sevk edilen 

60 000 000 
,60 000 000 

M. G 
Pla 
yap 

610 
620 
600 

710 
700 

Taşıt alımları 
Makine, teçhizat alınılan ve büyük onarımları 
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDER
LERİ 

45 000 000 
90 000 000 

135 000 000 

150 000 000 

150 000 000 

45 000 000 
90 000 000 

135 000 000 

150 000 000 

150 000 000 

910 Kamulaştırma ve bina satın alımları 
920 Kurumlara katılma paylan ve sermaye teşkilleri 
930 İktisadi transferler ve yardımlar 
940 Mali transferler 
950 Sosyal transferler 
960 Borç ödemeleri 
900 TRANSFERLER 

4 701 000 000 
222 082 325 000 

53 436 980 000 
401. 025 771 000 

68 423 812 000 
121 096 258 000 
870 766 146 000 

4 051 000 000 
212 857 825 000 

52 436 980 000 
401 479 578 000 
68 443 812 000 

1,19 596 258 000 
858 865 453 000 

TRANSFER TOPLAMI 871. 311 146 000 859 210 453 000 

TOPLAM 
HAZİNE YARDIMI 
KONSOLİDE 

(+) 
2 087 839 426 000 

272 839 426 000 
1 815 000 000 000 

2 069 572 340 000 
273 343 233 000 

1 796 229 107 000 

NOT : M.S.B. özel yatırımları ile kamulaştırmalar 2 ödenek türü cdtında bulunmaktadır. 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 33 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısmm Danışma Meclisince Kabul 
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/74; 

(Danışma MecKsi S. Sayısı : 4) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-214 (1174)101-595-40541 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Ocak 1982 tarihli 49 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KKTD1101-1111107061 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 11 . 1981 tarihinde kararlaştırıla 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. ^ 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
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1982 YILI 
MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 

1982 yılı ekonomik programının hedefleri, temel ilkeleri ile politika ve tedbirleri, ekonomimizin içinde bulunduğu 
alınarak hazırlanmıştır. 

Bu program, önemli ölçüde sağlanan ekonomik istikrarın korunması çabalarmın yamnda gayri safi milli hâsılada % 
hazırlanmıştır. Program kamu ve özel tasarrufların artırılması, bunların programlanan yatırımların kaynak gereksinim 
amacına yönelik tedbirleri içermektedir. 

1982 yılında, 1981 fiyatlarıyla toplam kaynaklarda % 3'lük bir artış öngörülmüş, toplam sabit sermaye yatırımlar 
sermaye yatırımlarında % ö.CTlık ve özel sabit sermaye yatırımlarında da % 3,1'lik bir artış programlanmıştır. 

1982 yılı ekonomik programda ayrıca stoklarda % 32,2'lik bir azalma hedeflenmiş, kamu toplam yatırımlarında % 
ise % 1,5'lik bir artış öngörülmüştür. 

4982'de toplam tüketimde % 4,2, kamu tüketiminde % 8,1, özel tüketimde de % 3,5'lik artışlar tahmin edilmiştir. 

KAYNAKLAR VE HARCAMALAR 
(Cari Fiyatlarla) 

(Milyar TL.) 
1981 1982 % 

623.0 
212,8 
835,8 
280,0 
735,0 
545,0 
248,0 
133,0 
115,0 
528,0 
868,0 
660,0 
307,8 
810,0 
497,8 

8 643.0 
167,6 -

8 810,6 
1 683,1 

978,1 
705,0 
210,2 -

75,2 -
135,0 

1 893,3 
1 053,3 

840,0 
6 917,3 
1 120,0 
5 797,3 

-

-
-

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 





1 9 8 2 Yılı 
Bütçe Kanunu Metnine Ait 
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1982 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ GENEL G 
İçinde yaşadığımız toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözüme bağlanmasında önemli işlevler üstlenmiş 

de de Konsolide Devlet Bütçesini oluşturan Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma Bütçeli Kuruluşlara ciddi görevle 

Hazırlanmış bulunan 1982 Mali yılı Bütçe taşansın da ekonomik ve sosyal sorunlarımız bir bütütn içinde değerlendi 
nun gereğince 10 aylık bir dönemi kapsayacak olan 1982 mali yılı için kuruluşlara, işlevlerini yerine getirecek ölçüde y 
tadır. 

Bu tasarı ile yaratılan kamu kaynaklarının, IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planınm ve bu planın yıllık dilimi olan 198 
tusunda yönlendirilmesi esas alınmıştır. 

1982 Bütçe tasarısı, kalkınma ve enflasyonla mücadele amaçları arasında dengeli bir uyumu içermektedir. Bu bütçe 
çirilerek alt yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal adaletin bütün topluma yayg 
törpülenmesi hedeflenmiştir. 

1982 Mali yılı Bütçe tasarısında yer alan öncelik ve büyüklükler, hızlı değişim süresi içlinde bulunan ekonomimizin 
en etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayarak mal ve hizmet üretimıinli artırmaya ve Devlet kuramlarımın 
geliştirmeye yönelik bulunmaktadır. 
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1982 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİ METN 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin hizmetleri için gerekli ödemek tahmin tutarını belirlemektedir. 
Madde 2. — Genel bütçenin gelir tahmin tutarını göstermektedir. 
Madde 3. — Birinci maddede yeralan ödenek tutarı ile ikinci madddde gösterilen gelirler arasındaki, gelirler al 

karşılanacağını saplamaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

Madde 4. — Yıl içinde, gelir - gider dengesizliğine olanak vermemek için ödeneklerin dağıtım esaslarımn Maliye 
Yönergeleri ile saptanacağı belirtilmektedir;. 

Madde 5. — Yıl içinde personel giderlerinin program, alt program, faaliyet ve projeler arasında dağılımının d 
reler bütçelerinde yeralan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanı 

Madde 6. — 1050 sayılı Muihasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda yeralan ve bütçe uygulaması ite il 
tadır. 

Madde 7. — Bültçe uygulaması sırasında ve hizmetlerin gerektirddği zamanlarda, yeni gelir ve gider tertipleri i 
kanlığınca açılabilmesine imkân sağlamak üzere önerilmektedir, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

Madde 8. — Bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; gelir ve giderleri dengeli, 
mesinli, öngörülmesi olanaksız olan olumsuz gelişmelere yol açılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin ahmmas 
dır. 

Madde 9. — Resmi taşıtların savurganlığa yol açmaksızın bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımlar 
taşıtların bütçeye yük olmaktan kurtarılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. 
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Madde 10. — Kunduzların geçen yılarda doğan karşılıklı ve karşibiksız borçlarının tasfiye edilebilmesine iliş 
Madde 11. — Kalıma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarının koşulları düzenlenmektedir. 
Madde 12; — Yıllık programların, yatırım cetvelleılinde yeralan projeler dışındaki herhangi bir projeye yat 

lahlı Kuvvetler ve Nato Enfrastriiiktıürünün gerektirdiği hizmetlerle RE-MO kapsamı içinde yeralan hizmetler hariç) 

Madde 13. — Genel ve katma bütçeli idarelerce Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için aç 
tedir. 

Madde 14H — Ülkemizin sosyal, ekonomik ve mali alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için ödene 
İlişkin hükümler yer aHmaktadır̂  

Madde 15. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve dışında okutturacakları öğrenciler iç 
çeye kayıt biçimlini saptamaktadır. 

Madde 16. — Kamu kurumları ve demeklerin Bayındırlık Bakanlığı ile Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
gelir, ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamaya, yıl içinde harcanmayan kısmım ertesi yıla devretmeye İmkân 

Madde 17. — Mili Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirine yııl içinde yapacakları çe 
ödenek aktarılması yapılması amaçlanmaktadır. 

Maidde 18.: — Bağış ve yardım yoluyla ve dışalımlar dolayısıyla, gelen malzemelerin teriMnde mevcut ödene 
gümrük vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı suretiyle ödenmesli sağlanmaktadır. Aynoa, 1982 mali yılında 
bancı devletlerden askeri yardım yolu veya diğer biçimlerle sağlanacak malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye k 

Madde 19. — Bağışlara ilişkin, özel ödenek artıkları lile şartlı hizmetine yetmediğinden harcanmayanların silinme 

Madlde 20.: — M l i Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere yapılacak hizme 
kaydedilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 21. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesindeki Etüd ve Proje hizmetleri ve* iktisadi transferler ve yardım 
ödeneMeran laıtöanıîmia 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 göst 
Madde 26. — (H) cetvelinde yer alan katsayı, oran ve miktarlar ile Harcırah Kanunu hükümlerine ilişkin diğer 
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İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkim Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ay faklara İMşkm Hükümler 

Madde 27. — M'aJdde metninde beliritilen kanunlara göreV Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen katsayıları (bdLMe 
Madde 28,29,30,31,32.; — Devlet Memurları Kanunu i'le Bütçe Kanununa konulan hükümlere göre personeli 

ları ile ilgili esaslar düzenlenmektedir. 
Madde 33. — Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilen askeri personele verilecek ayılık ödeneklere ilişk 

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 bedeh, ikramiye 
il'işkin yan ödemeler, kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, ders ücreti ile konferans ücreti hakkında hükümler yer a 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarma İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Madde 44. — Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemelerin zamanında yapıflSalbilmesi 
lik dalgalanmalardan ödemelerin eUkilenmesirii önlemek üzere, en çok bir yıl vadeli Hazine Bonoları çıkararak sa 
madde, aynı zamanda, TC Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına göre TC Merikez Bankasından 
tanımaktadır. 

Madde 45. — Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkım kapatmak için Hükümete tahvil çıkarma 
Madde 46. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve 

nacak imkânların bültçeleştMlme esaslarını içermektedürı 

Madde 47. — Yalbancı ülkeler, Uluslararası kurumflar veya yabancı banika veya kurumlarla Hükümetimiz aras 
lanacak olanaiklanjı, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için de transfer garantisini sağlayac 
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Madde 48. — Dış finansımıan mâktarını artırmak maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti a!dma yapılacak kredi anla 
kılan 244 sayılı Kanunun kapsamına genişletmek amaç edinilmiştk.-

Madde 49. — Yatırımları ve ihracatı teşvik gayesi ile orta ve uzun vadeli kredMenin ma%etilerMn ucuzlatması 
tif kredi fonundan faiz farkı iadesine 1982 yılında da devam okunması hükmünü içermektedir. 

Madde 50. — Daha etkin bîr naiklit idaresi sağlamak amacıyla, Hazline hesaplarına intikal etmeyen ve naküt 
paraların hazînece kısa süreli tasarrufunu sağlamak için sevk edilmiştir. 

Madde 51. — Yasası uyarmca geri verilecek paraların ödeme biçim, yöntemleri ve yaptırmaları düzenlemiştir 
Madde 52̂  — Genel ve Katma Bütçeli idarelerin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, özel idarelerin ve kamu ek 

fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Mali Planlama konusunda çalışmalara 
birleri ve Hazine île olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temiü etmek, borç ödemelerinde gecikmey 
mak içtin getirilmiştin 

Madde 53. — 347 sayılı Kanun ile 1982 mali yılında ödenmesi gereken TC Merkez Bankasına olan ve tahküm 
offanaklannın yetersizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

Madde 54,55,56. — Kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 
yesine ilişkin bazı mahsup işletalerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Madde 57. — 440 sayılı Kanuna taibi Kamu İktisadi Kuruluşlarının programlanan kendi olanakları dışındaki fi 
sı kanalıyla karşılanmasını sağlamak için teklif olunmuştur.! 

Madde 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma (bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer kamu 
lerine, hazineye ve diğer bazı kuruluşlara olan ve daha sonra doğabilecek boralarını tasfiyede özel hükümlerin b 
ile giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 59. — Kamu İktisadi kuruluşlarının birbirleri ve hazine ile olan borç ödemelerinde gecikmeleri önlem 
için getirilmektedir. 

Madde 60.: — Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dış borçlarının ödeme 
Madde 61. — Hazinece Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 sayılı Ka 
Madde 62. — 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarmca İktisadi Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal v 

olan ve fiyatları gerekttiğinde Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması hainde doğac 
ma aykırı olmamak kaydıyla Balkanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşları finansman sı 
temtin amacı güdüfaıüştür. 

Madde 63. — Destekleme alımları ile görevlendirilecek kuruluşlarla Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman ih 
Madde 64. — Belediyeleri 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince alacakları paylardan Türkiye Elektrik 

ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının belirli oranda ödetme yetkisini içermektedir, 
Madde 65.: — Dış kredi ve istikrazlardan sağlanan imkânlara ait hesapların düzeltilmesi amacında ve ödenmesin 

ları düzenlenmektedir. 
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Madde 66. — REMO Kanununa bütçe yılı sonuna (kadar uzatma yeni tertip açma ve balkiyeleri devretmeye ye 
Madde 67.: — Kültür Merkezilerinin yapım, bakım ve onaran işleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Madide 68. — Köy yolları ile köy içme suyu yapımlarında, Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığının, 6200 ve 5 

rinden yararlanabilmesine imkân sağlamak üzere önerilmdktedîr, 

* Madde 69. — 186 sayılı Kanunla jandarma, subay, askeri memur ve astsubaylar için lojman inşaası kabul e 
meleri 190 sayılı Kanunda yer almamıştır. Milli Savunma Başkanlığına ayrılmış lojmanların bakım, onarım, ida 
da Jandarma Genel Komutanlığına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar uygulanmak 

Madde 70. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemelerin belli koşular 
Madde 71. — Zamanaşımına uğrayan kişi borçlarının kayıtlardan silinmesinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmes 
Madde 72. — Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını sağlamak amacıyla düzenlenm 
Madde 73. — Muhasebei Umumîye Kanununun! 108 nci maddesinde merkez için tespit edilen mahsup süresin 

lirtmektedir. 

Madde 74. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katima bütçeli idarelere de uygulanacağını (belirtme 
Madde 75. — Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyaçla 

oek akaryakıt ve madeni yağlarla savaş, araç, makine ve teçhÜzalt ile Gümrük Muhafaza Teşkilatı gereksinimi için 
satın alınacak madde de yazılı maların gümrük ve istihsal vergisi bağışıklığını getirmektedir. 

Madde 76̂  — Mali yıl içimde olanaklarının eüvenmemesi nedeni ile uygulantmayacak veya bütçeye konulan öde 
mafkfraduv 

Madde 77,78. — Bu Kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belMemektedir. 





1 9 8 2 M a l i Yı 
Bütçe Kanunu Tas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

IBİRİNCİ KISIM 

Genel Hükiiııtler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gîder, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har
camaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 791 040 143 000) liralık ödenek verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (fi) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 726 040 143 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir.» 

DENGE : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi
len gelir arasındaki (65 000 000 000) liralık fark iç 
borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki katına 
kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

ÖDENEK DAĞITIMI .-• 
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvel-

lerindeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GMler, Gelir vte Denge 

GİDER BÜTÇESİ : , 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har
camaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 772 118 009 000) liralık ödenek verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 707 118 009 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

DENGE : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi
len gelir arasındaki (65 000 000 000) liralık fark iç 
borçlanma ile karşılanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Elsaisianı 

ÖDENEK DAĞITIMI : 
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvel-

lerindeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
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ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. 
Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 

AKTARMA : 

MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel gi
derleri) harcama kalemi altındaki ödeneklerle ilgili 
olarak, ayını kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluyla 
programlar arası aktarma yapmaya, 

B) 'Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzeri
ne bütçesinden, mali yıl içinde hizmeti yürütecek olan 
daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Mali yıl içinde diğer bir daireye ve idareye alktarı-
lao ödeneklerle flgüM hizmetin yürütülmesiyle bütçesine 
alktarma yapılan daire veya idare görevMir. 

BÖLÜM DÜZENÎ VE DEYİMLER : 

MADDE 6. — Gider cetvellerinin 'bölümleri, prog
ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde dü
zenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun öde
nek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her 
faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kalemlin
den oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer 
kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe smıflandınl-
masındaki «Program»\ 

b) K<Kesim» deyimi «Altprogram»'ı, 
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ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. 
Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 

AKTARMA : 

MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel gi
derleri) harcama kalemi altındaki ödeneklerle ilgili 
olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluyla 
programlar arası aktarma yapmaya, 

B) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzeri
ne bütçesinden, mali yıl içinde 'hizmeti yürütecek olan 
daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

Mali yıl içinde 'diğer bir daireye ve idareye aktarı
lan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesJine 
alktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER : 

MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, prog
ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde dü
zenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun öde
nek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her 
faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kalemin
den oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer 
kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe smıflandınl-
masmdaki «Program»'ı, 

b) «•Kesim» deyimi «Altprogram»'ı, 
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c) «Madde» deyimi, harcama kalenderini de kap
sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje»'yi, 

d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya
pılacağı program, altprogram, ödenek türü, faaliyet 
- proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) ©orç ödemeleri yönünden «İlgiM hizmet terti
bi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemle
rindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri 
borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet ve
ya harcamanın ait olduğu program bazını ifade eder. 

YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KA
LEMLERİ AÇILMASI : 

MADDE 7. — A) (İlgili mevzuatına göre, yılı için
de 1982syılı programına alınan projeler için (2) öde
nek türü altında, hizmetlin gerektirdiği hallerde de (3) 
ödenek türü altında yeni tertipler; ya da (A) işaretli 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalem
leri açmaya, 

B) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, 
kesim ve madde kalemleri açmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL : 

MADDE 8. — Maliye Bakanı, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, den

geli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıy
la gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve karar-
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c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap
sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje»'yi, 

d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya
pılacağı program, altprogram, ödenek türü, faaliyet 
- proje ve harcama kalemi Meşiimini, 

e) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet 'terti
bi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemle
rindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri 
borçlarına karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet ve
ya harcamanın ait olduğu program bazını ifade eder. 

YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KA
LEMLERİ AÇILMASI : 

MADDE 7. — A) İlgili mevzuatına göre, yılı için
de 1982 yılı programına alınan projeler iç'in (2) öde
nek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) 
ödenek türü altında yeni tertipler, ya da (A) işareti 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalem
leri açmaya, 

B) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, 
kesim ve madde kalemleri açmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 

Msffi P o l k a y a İKşkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL : 

MADDE 8. — Maliye Bakanı, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, den

geli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıy
la gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve karar-
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namelerin uygulamalarım düzenlemde üzere, gerekli 
önlemleri almaya, standartları saptamaya ve sınırla
maları koymaya; 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazüne yardım
ları ile karşılanan ve katma bütçeli 'idare durumunda 
bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarını yılı içlinde düzenleme
ye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yö
nünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırlama
ları koymaya, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel İdareler, belediyeler, döner 

sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

RESMÎ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 9. — Resmi taşıt kullanımında uygulana
cak ilkeler aşağıdadır : 

A) Resmi taşıt kullanımına ilişkin 3 . 6 . 1979 gün 
ve 7/18077 sayılı Kararname hükümleri 1982 bütçe 
yılında da uygulamaya devam olunur. Yıl içinde ge
rektiğinde bu konuda kararnameler ille düzenlemeler 
yapılır. 

B) Taşıt Kanunu uyarmca yardım ve bağış yoluy
la kurumların edinecekleri taşıtlar hakkında marka, 
model ve motor hadimleri itibariyle sınırlamalar koy
maya Maliye Bakam yetkilidir. 
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namelerin uygulamalarım düzenlemek üzere, gerekli 
önlemleri almaya, standartları saptamaya ve sınırla
maları koymaya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve katma bütçeli 'idare durumunda 
bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarını yılı içinde düzenleme
ye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yö
nünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırlama
ları koymaya, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel 'idareler, belediyeler, döner 

sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

RESMİ TAŞITLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 9. — Resmi taşıt kullanımında uygulana
cak ilkeler aşağıdadır : 

A) Resmi taşıt kullanımına ilişkin 3 . 6 . 1979 gün 
ve 7/18077 sayılı Kararname hükümleri 1982 bütçe 
yılında da uygulanmaya devam olunur. 

B) Taşıt Kanunu uyarınca yardım ve bağış yoluy
la kurumların edinecekleri taşıtlar hakkında marka, 
model ve motor hadimleri itibariyle sınırlamalar koy
maya Maliye Bakam yetkilidir. 

C) 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Emrüyet Ge
nel Müdürlüğünce satın alınacak taşıtların adedi, 
cinsıi ve diferansiyel sayıları bu kanunda gösterilmiş
tir. 
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GEÇEN YILLAR (BORÇLARI : 

MADDE 10. — Mali yılın sonuna kadar ödene-
mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 
M.U.K.'nun 93 neü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait öde
meler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçları : 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne 
ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 nci harcama 
kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde 
Jkarşılığı bulunan veya bulunmayan, borçlar, «Perso
nel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden ak
tarma yapılmamak kaydıyla, 1982 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faali
yete aktarma yapmaya veya yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakam yetkilidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız 
Borçları : 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışın
daki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet 
tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan borç
lar «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde (100 -
Personel giderleri dışında) kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

MADDE 10. — Mali yılın sonuna kadar ödene-
mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 
M.U.K.'nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait öde
meler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçları : 

Yılları 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, «Perso
nel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden ak
tarma yapılmamak kaydıyla, 1982 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faali
yete aktarma yapmaya veya yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakam yetkilidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız 
Borçları : 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışın
daki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet 
tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan borç
lar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 -
Personel giderleri dışında) kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZlNE YAR
DIMI : 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçele
rini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardmn tertiplerine ödenek ve karşılığı 
ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazdan miktar
lardan, bu amaca göre fazla olduğu saptanan kısım
ları, mali yd sonunda ilgili idarelere ödemeyerek ip
tal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü dışında) mali yd sonuna göre Maliye Ba
kanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

(MADDE 12. — Yılık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pro
jeye yatırım 'harcaması yapılamıaz. Ancak Silahlı (Kuv
vetler bütçesinin programlarında 2 ödenek türü içinde 
yer allan savunma sektörü, alt yapı, inşa, 'iskân ve te
sisleriyle, NATO enfrastrüktıürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile 
RElMO programı içerisinde yer allan alım ve hizmet-
lar, Devlet (Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yılık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer al
maz. 

(Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje nu
marası altında toplu olanak verildiği hallerde, bu 
tophı ödeneklerin hangi projelerde kulanılacağına 
ilişkin olarak Devlet Planiamia Teşkilatı ile ilgili Ba-
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KATMA BÜTÇELİ İDARELERE, HAZÎNE YAR
DIMI : 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçele
rini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı 
katma bütçenin {B) cetveline gelir yazılan miktar
lardan, bu amaca göre fazla olduğu saptanan kısım
ları, mali yıl sonunda ilgili idarelere ödenmeyerek 
Maliye Bakanınca iptal, edilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü dışında) mali yıl sonuna göre Maliye Ba
kanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazdır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

IMADDE 12. — Yıllık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler bütçesinin programlarında 2 ödenek türü içinde 
yer alan savunma sektörü, alt yapı, inşa, iskân ve te
sisleriyle, NATO enfrastraktürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile 
IREİMO programı içerisinde yer alan alım ve hizmet
ler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatıran çizelgelerinde yer al
maz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje nu
marası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu 
toplu ödeneMerkı hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Ba-
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kara tarafımdan onaylanmış programlarda gösteıiilen 
işler esas alınır. 

YılMc programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1982 yılı 
programının uygulanması, koordinasyonu Ve izlen
mesin© dair fcarar»da yer alan usullere uyulur, 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT 
ALIM KREDİLERİNİN MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 13. — Geçen mali yıl içinde Devlet 
IMıalzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, 
taşıtların mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde 
teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kay
dı ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 14. — Maliye (Bakanlığı bütçesinde- yer 
alan çeşitli 'fonlara ilişkin hükümler aşağıda gösteril
miştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 

'Bütçelerine konulan ödenekler yetmediği takdir--
de, ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için, 
100 - Personel giderleri -(Üniversitelerin gece öğreti
mine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti 
hariç) ile yolluk 'karşılığı verilen tazminatlar, sürekli 
görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylık
ları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Maliye 
iBakanlığı (Bütçesinin -(930-09-3-301-940) terkibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 
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kan tarafın'dan onaylanmış programlarda gösterilen 
işler esas alınır. 

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT 
ALIM KREDİLERİNİN MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 13. — Geçen mali yıl içinde Devlet 
(Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, 
taşıtların mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde 
teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kay
dı 'ile aynı yıl bütçesinden mahsup edilir. 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı bütçesinde yer 
alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıda gösteril
miştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 

[Bütçelerine konulan ödenekler yetmediği takdir
de, ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için, 
100 - Personel giderleri (Üniversitelerin gece öğreti
mine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti 
hariç) üe yolluk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli 
görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylık
ları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 1(930-09-3-301-940) tertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 
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IBu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar (Kurulu 
yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayıüan 'öde
nek uhtiyaçîarı dıçin, yalnız bu ihtiyaçlarında kulla
nılmak üzere bağlı oldukları 'bütçenin ilgili transfer 
tertibine aktarma yapılahiir. 

İB) Yatıriımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-303-940) 

tertibindeki ödenekten; 
1982 Mali Yılı Programının uygulanması, izlen

mesi ve koordinasyonuna 'ilişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 1982 yılı yatırım programının uygu-
îıaima durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektör
lerde yer allan yatırımların hızlandırılması veya yılı 
içinde gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt 
sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gere
ken projelere ödenek tahsisi ve - veya ödeneklerinin. 
artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu proje
lere 'ilişkin mevcut ve-veya yeniden açılacak tertip
lere ve Maliye (Bakanlığı bütçesinin Kamu 'iktisadi 
Teşebbüsleri ile ilgili 'faaliyetlerine aktarma yapmaya 
Maliye 'Bakanı yetkilidir. 

C) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderleri
ni Karşılama Fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini 
karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı bütçesinin 
1(930-09-3^308-940) tertibindeki ödenekten, genel Ve 
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Bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan öde
nek ihtiyaçları için, yalnız hu ihtiyaçlarında kulla
nılmak üzere bağlı oldukları bütçemin ilgili transfer 
•tertibine aktarma yapılabilir. 

İB) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye İBakanlığı İBütçesinin (930-09-3-303-940) 

tertübindeki ödenekten; 
11982 Mali Yılı Programının uygulanması, izlen

mesi ve koordinasyonuna ilişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 198İ2 yılı yatırım programınım uygu
lama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektör
lerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı 
içinde gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt 
sektörlerde yer alan Ve programa yeni alınması gere
ken projelere ödenek tahsisi ve - veya ödeneklerimin 
artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu proje
lere ilişkin mevcut ve-veya yeniden açılacak tertip
lere ve Maliye İBakanlığı bütçesinin Kamu 'İktisadi 
Teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya 
Maliye 'Bakanı yetkilidir. 

.C) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderleri
ni Karşılama Fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu Üklisadi 
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini 
karşılamak üzere; Maliye İBakanlığı bütçesinin 
(930-09-3-308-940) tertibindeki ödenekten, genel ve 



(Hükümetin Tefofifî) 

katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki 
harcama kalemleri file, Kamu İktisadi Teşebbüslerime 
ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle 
ilgili olarak: Maliye IBakanlığı bütçesinde mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, bu 
«ödeneğin kullanılış şeklimi ve harcama esaslarını sap
tamaya Maliye IBakanı yetkilidir. 

İD) Sıkıyönetim Giderleri Fonu : 
Maliye (Bakanlığı bütçesinin (930-09-3-3U9-940) 

tertibindeki ödenekten, 1402 sayılı Kanuna 115.5.1973 
tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, 
her türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere 
Başbakanlık bütçesinde açılacak tertibe aktarma yap
maya Malii'ye Bakanı yetkilidir. 

E) Kur Farklarınıı Karşılama Fonu : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil 

dairelerin (1) ve (3) ödenek tiünü altındaki tertiplerde 
yer alan (3) ödenek (türü altındaki (610, 620 ve 710 
Harcama kalemleri (hariç) ve yurt dışındaki (kuruluşlar 
için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, 
Genel 'Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare
lerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere 
dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tut
mak ve 30 Kasım 1981 'deki kurlar ile transfer anındaki 
kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Ba
kanlığı bütçesinde (930-09-3-302-940) Kur Farklarını 
Karşılama Fonu tertibindeki 'ödeneği ilgili kuruluşla
rın hizmet programlarında mevcut (ilgili tertiplere ak
tarmaya Maliye 'Bakanı yetkilidir. 
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katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki 
harcama kalemleri ile, (Kamu İktisadi Teşebbüslerdne 
ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle 
ilgili olarak Maliye (Bakanlığı bütçesinde mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, bu 
ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarını sap
tamaya Maliye (Bakanı yetkilidir. 

İD) Sıkıyönetim Giderleri Fonu : 
(Maüiye (Bakanlığı bütçesinin (930-09-3-3İ19-940) 

tertibindeki ödenekten, 1402 sayılı Kanuna I15.5J1973 
tarih ve 11728 sayılı iKanunla eklenen fıkra 'gereğince, 
ıher türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere 
(Başbakanlık bütçesinde açıüacalk tertibe aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Kur Farklarım Karşılama Fonu : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye 'dahil 

dairelerin (1) ve (3) ödenek '«ünlü altındaki tertiplerde 
yer alan (3) ödenek (türü altındaki (6*10, 620 ve 710 
Harcama kalemleri (hariç) ve yurt dışındaki kuruluşlar 
içlin döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, 
Genel -Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare
lerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere 
dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tut
mak ve 30 Kasım 1981 'deki kurlar ile transfer anındaki 
kurlar arasındaki f arkı karşılarnak amacıyla Maliye Ba
kanlığı bütçesinde (930-09-3-302-940) Kur Farklarını 
Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşla-
rıın hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere ak
tarmaya Maliye 'Bakanı yetkilidir. 



(Hükümetin Tddîfi) 

F) Yedek Ödenek : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-09-3-309-940) ter-

tibindeki ödenekten,, bütçelerin Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktar
ma yapmaya Maıliye Bakanı yetkilidir. 

G) Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma ıbütçeli ku
ruluşların Emekli Sandığına ödemeler ile ilgili tertip-
Üerinde mevcut ödeneklerin yetmemesi -halinde bu ter

tiplere yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANLIĞI BÜTÇESİNE 
ÖDENEK KAYDI : 

MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu ku
ruluşlarının (bütçelerine, genel ibü'tçısye dahil dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarıma (okutturacakları öğrenciler 
ficin konuteıuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, 
bu yasaya bağlı (B) cetvelinle gelir ve bu öğrencilerin 
her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde 
ilgili lauıımun (bütçesinde mevcut Veya yeniden açı
lacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir, 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İDE KÖY İŞLERİ 
VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI BÜTÇELE
RİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 
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F) Yedek Ödenek : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-09-3-309-940) ter-

tjbindeki ödenekten, bütçelerin Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktar

ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma bütçeli ku-
ıruıluşlarm Emekli Sandığına ödemeler ile Igili tertip
lerinde mevcut ödeneklerin yetmemesi halinde bu ter

tiplere yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNE 
ÖDENEK KAYDI : 

MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu ku
ruluşlarının (bütçelerine, genel (bütçeye dahil dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarmia 'okutturacakları öğrenciler 
Eçdn konulmuş -olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, 
bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrenc'ilerin 
her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde 
ilgili kurumun (bütçesinde mevcut Veya yenliden açı
lacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetMdiır. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI ÎLE KÖY ÎŞLERİ 
VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI BÜTÇELE
RİNE YAPILACAK AKTARMALAR : 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 



(Hükümetin Teklifi) 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri, tesisler ile bunlara ilişiklin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Baymdırkk Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi teslisle
rin yaptırılması ile bunların balkımı, etüt, araştırma 
ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye ya
tırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açı
lacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasındaki-
ler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındafciler Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) 
cetvellerinin sonunda açılacak özel program, altprog-
ram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur* 

©u ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar, 
ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapıHmasında ilgili kuruluşlarm ihale mevzuatım uy
gulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerek
tirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprog-
ram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı 
yapaJbür. İşin bitiminde yapılan harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, ahprog-
ram, faaliyet ve projelerindeki ödenekten harcama 
yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 
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a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisler üe bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi teslisle
rin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştırıma 
ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye ya
tırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açı
lacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasındaki-
Isr Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasınldakiler Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) 
cetvellerinin sonunda açılacak özel program, aîltprog-
ram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde faarcanamayan kısımlar, 
ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve 
Ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerek
tirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı 'işlemini 
beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, altprog-
ram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı 
yapabilir, tşin bitiminde yapılan harcamalara göre 
tahakkuk eden mifctan ilgili özel program, alıtprog-
ram, faaliyet ve projelerindekıi ödenekten harcama 
yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 



(Hükümetin Teklifi) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE JANDAR
MA GENEL KOMUTANLIĞI BÜTÇELERİ ARA
SINDAKİ AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 17. — A) ıMilli Savunma Bakanlığı ta
rafımdan Jandarma Genel Komutanlığına veya Jan
darma Genel Komutarilığımca Milli Savunma Bakanlığı
na cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini 
karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzerine, ilgili 
iki bütçenin program, altprogram, faal'iyet ve proje
leri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

B) Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetle-
rtin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te
darik hizmetleri ile programa ait bir hizmetin diğer 
bir program tarafından yürütülmesii halinde ödeneği 
i'lgilü program, alitprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarmaya* 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA 
GENEL KOMUTANLIĞI VE KÜLTÜR VE TU
RİZM BAKANLIĞI BÜTÇELERİNE İLİŞKİN 
AKTARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 17. — A) /Milli Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma Genel Komutanlığına veya Jan
darma Genel Komutanlığınca Milli Savunma Bakanlığı
na cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini 
karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzerine, İlgili 
iki bütçenin program, alitprogram, faaliyet ve proje
leri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

B) ıMıilli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetle
nin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te
darik hizmetleri ile programa ait bir hizmetin diğer 
bir program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği 
ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarmaya, 

C) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür Ba
kanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı adıyla birleş
tirilmesi nedenliyle yeni örgüdenmenlin gerektirdiği 
bütçe uygulamasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat Kanunu çıkıncaya kadar; 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilat Kanununun, bu 
Genel Müdürlüğün görevlerini yürütmesi ile ilgili 2, 
10, 29 ve 33 ncü maddelerinin uygulanmasına devam 
olumu\ 



(Hükümetin Teklifi) 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MAL
ZEMELER : 

MADDE 18. — A) Dış kaynaklardan veya ulus
lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla il
gili vergi ve resimlerin ödenmesi amacı ile bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) 1982 bütçe yık içerisinde Milli Savunma Bakan
lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için 
yanıbancı devletlerden askeri yardım yolu ile ya da di
ğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini bağlı (B) cetvelıinde bu adlarla açılacak ter
tiplere gelir ve karşılıklarını da Milli Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde 
açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilıidir. 

BAĞIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 19. — Bağışlara İlişkin özel ödeneklerden; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkla

rı ile tahsis amacının gerçekleşıtirilmesii bakımından 
yetersiz olanları, 
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BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MAL
ZEMELER : 

MADDE 18. — A) Dış kaynaklardan veya ulus
lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla il
gili vergi ve resimlerin ödenmesi amacı ile bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilıidir. 

B) 1982 bütçe yılı içerisinde Milli Savunma Bakan
lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için 
yambancı devletlerden askeri yardım yolu ile ya da di
ğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini bağlı (B) cetvelimde bu adlarla açılacak ter
tiplere gelir ve karşılıklarım da Milli Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde 
açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilıidir. 

BAĞIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER : 

MADDE 19. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerden; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkla

rı ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz olanları, 



(Hükümetin Teklifi) 

B) (A) fjkrasındakaler dışında katıp da, 20 000 
lirayı aşmayan ve M yi! devrettiği halde harcanma
yanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JAN
DARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA YABAN
CI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞI
LIKLARI : 

MADDE 20. — A) ıMilli Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığınca 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) öğrenim ve eğitim müesseselerin
de okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında 
ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava alanlarının bakım ve onaranları 
için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle 
ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanma
yan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
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B) (A) fıkrasındakiler dışımda kalıp da, 20 000 
lirayı aşmayan ve M yıl devrettiği halde harcanma-
yanlian, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JAN
DARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA YABAN
CI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞI
LIKLARI : 

MADDE 20. — A) Müh Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere ve 
uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hiz
metin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve 
hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) öğrenim ve eğitim müesseselerin
de okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında 
ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları 
için verilecek paralan; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle 
ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanma
yan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 



(Hükümetin Teklifi) 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı büt
çesinin; 

A) (111-01-2-001-310) tertibindeki ödenekten* bir 
kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarma
ya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine; İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin 
bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-01-3-141-930) tertibinde yer alan ödeneği, 
kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve pro
jeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı 
amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak öde
meler de bu tertipten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağh Cetvellere İlişkin Hükümler 

BAĞLI CETVELLER : 

MADDE 22. — A) 1050 sayılı M.U.K.'nun de
ğişik 29 ncu maddesine göre, 

a) Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 
«A» işaretli, 

b) Özel hükümlerine göre 1982 mali yılında tah
siline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler 
«C» işaretli, 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metân) 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı büt
çesinin; 

A) (111-01-2-001-310) tertibindeki ödenekten* bir 
kısmını Devlet Planlama Teşkilatmca gerekli görülen 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarma
ya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine; İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin 
bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-01-3-141-930) tertibinde yer alan ödeneği, 
kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve pro
jeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Aynı 
amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak öde
meler de bu tertipten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağh Cetvellere İiişkin Hükümler 

BAĞLI CETVELLER : 

MADDE 22. — A) 1050 sayılı M.U.K.'nun de
ğişik 29 ncu maddesine göre, 

a) Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 
«A» işaretli, 

b) Özel hükümlerine göre 1982 mali yılında tah
siline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler 
«C» işaretli, 



(Hükümetin Teklifi) 

d) Yasalarla bağlanmış vatani 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 uya

rınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken 
miktarlar «H» işaretli, 

C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye gö
re her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken ve 
1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 
sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «I» işaretli, 

D) 6.7.1931 tarihli ve 1838 saydı Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek Okul Pansiyon
ları Kanununu değiştiren 11 .6.1932 tarih ve 2005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milli Eği
tim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansi
yonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «M» işaretli, 

E) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 ncı maddesine göre Milli Müdafaa Mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri 
«O» işaretli, 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıt
ların alım değerleri «P» işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya
pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurum
ların satın alacakları taşıtların en çok satın alma be
delleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
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(Darnşma Medfetinin Kabul Ettiği MeÜn) 

d) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları 
«Ç» işaretli, 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren yasalar «G» işaretli, 

f) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
B) 6245 sayıh Harcırah Kanunu hükümleri uya

rınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken 
miktarlar <<H» işaretli, 

C) 17 sayıh Kanun Hükmünde Kararnameye gö
re her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken ve 
1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 
sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «î» işaretli, 

D) 6.7.1931 tarihli ve 1838 saydı Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare eddecek Okul Pansiyon
ları Kanununu değiştiren 11 .6.1932 tardı ve 2005 
saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Midi Eği
tim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansi
yonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «M» işaretli, 

E) 7 .6 .1939 tarihli ve 3634 saydı Midi Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 ncı maddesine göre Mdli Müdafaa Mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri 
«O» işaretli, 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıt
ların alım değerleri «P» işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yd içinde değişikldc ya
pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurum
ların satın alacakları taşıtların en ^ok satın alma be-
dederi «T» işaretli, 

Cetvederde gösterilmiştir, 



(Hükümetin Teklifi) 

(B) CETVELİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜM
LER : 

'MADDE 23. — a) Musul petrollerinden biriken 
(100) milyon liralık paydan mali yıl içinde tahsil 
edilecek kısılm, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler». 

Ib) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı, (bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Halkkı» 

Tertiplerine gelir (kaydolunur. 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN 
HÜKÜMLER : 

MADDE 24. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 
Adatma ibütçeli idarelere hap ı döner sermayeli işletme
lerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Ada
let Bakanlığı Ceza ve Tevkif EVleri Genel Müdürlüğü 
ve Tekel Genel Müdörlüğüne ıbağlı döner sermayeli 
işletmeler hariç) Mir ay içinde gayri safi hâsılatından 
% 15'e kadar olan kısmımı ve dönem tsonu kârlarım 
genel bütçeye peşim gelir kaydetmeye MaMye Bakanı 
lyetkülidiır. 

Uygulanacak loranüara, peştin gelirlerin (toplanması
na, kaydına, raporlarına, yıl sonu kârlarına mahsu
buna ve bildirim ve ödetme sürelerinin saptanmasına 
lilişikin hususlar Maliye Bakanlığımca bdliderür. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmesinden doğan 
Hazine 'kaybı, ilgili döner sermaye işletaıelerinlin ita 
amiri ve saymanından 6183 sayılı Yasaya göre yarı 
yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan psşfio gelir hü
kümlerinin uygulanmasında süre aşımı nedeniyle or
taya çıkan gecikme zamları aranmaz. 
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(Dantşma Mocliskûn Kabul Ettiği Metîn) 

i(B) CETVELİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜM
LER : 

MADDE 23. — a) Musul petrollerinden biriken 
(100) milyon indik paydan imali yıl içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 

b) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı, biü'tçeriiin (B) cetvelindeki «'Petrolden 
Devlet Halkkı» 

Tertiplerine gelir kaydolunur. 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN 
HÜKÜMLER : 

MADDE 24. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 
katıma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Ada
let 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 kısmını ve dönem sonu net kâr
larım genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşlin gelirlerin toryl&ruması-
na, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına mah
subuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptanma
sına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

'Bu madde hükmünün yerine getirilmesinden doğan 
Hazine (kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin ita 
amini ve saymanından 6183 sayılı Kanuna göre yarı 
yarıya tahsil ediMr. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşlin gelir hü
kümlerinin uygulanmasında süre aşımı nedeniyle or-
ıtaya çıkan gecikme zamlam aranmaz. 

Bü 
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LER : 
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MAD 
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(Hükümetin Tekffifi) 

FONLARA İLİŞKİN GELİR KAYDI VE AK 
TARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 25. — a) 1567 saydı Yasanın 6258 sayılı 
Yasa i'le değişik 1 nci ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı 
Yasanın 9 ncu maddelerine dayaınarak, 'Balkanlar Ku
rulunun 2.6,1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğin-
C3 (kurulan «İstikrar Fonu»na yapılacak paraların 
•n-3t artıklarını, 

ib) T.C. Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek 
tutarı, 

c) 16.9,1960 tarMi ve 79 sayılı Yasanın 5 nci 
maddesinin 1 indi fıkrası gereğince açılan «Akarya
kıt İstikrar Fomı»nun net yelir fazlasını, 

Gelir iBütçesimin ıılgili tertiplerine gelir kaydetme
yê  

d) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kuruluş 
amaçlarım karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki 
kısmım, iş t>u fonlarım genel almaçları içinde karşılık -
iı olarak devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

DEVLET BAŞKANININ SEYAHAT MASRAF
LARI : 

MADDE 26. — Devlet Başkanının yurt içi ve yurt 
dışındaki seyahatlerinde Harcırah Kanununun 2 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

(Danışma Meci&inin Kabul Ettiği Metin) 

FONLARA İLİŞKİN GELİR KAYDI VE AK
TARMA İŞLEMLERİ : 

MADDE 25. — a) 1567 saydı Yasanın 6258 sayılı 
Yasa ile değişik 1 nci ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı 
Yasanın 9 ncu maddelerine dayanarak, Balkanlar Ku
rulunun 2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğin
ce kurulan «İstikrar Fonu» na yatırılacak paraların 
net artılklarını, 

b) T.C. Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek 
tutarı, 

c) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kuruluş [amaç
larını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmı
mı, iş bu fonların genel amaçları içinde karşıİTiklı 
olaıiak devretmeye, Maliye iBakanı yetkilidir. 

d) 16 . 9 . 1960 tarMi ve 79 sayılı Yasanın 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt 
İstikrar Fonu» nun net gelir fazlası, 

Gelir IBütçesıinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AyUktara İlişkin Hükümler 

KATSAYI 

MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 154 ncü (maddesi uyarınca sınıflara ait 
gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının 
aylık tutarlarına çevrilmesinde (30) kat sayı, 
14 . 4 . 1981 tarih ve 2446 sayılı Kanuna göre subay
lara, astsubaylık üan subaylığa geçenlere, astsubayla
ra ve uzmaın jandarma çavuşlarına (3.7), er ve er
başlara (3.0) katsayı, 

'Uygulanır. 
Katsayı tespiti nedeniyle aylıklarda meydana ge

lecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 114 ncü 
maddesinin i(c) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(KADROLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 

MADDE 28. — Memur Kadroları ile ilgili yasal 
düzenllameye yapılıncaya kadar. 

a) '1322 sayılı Genel Kadro Kanunu 'ile Kurum
lara verilmiş ve (intibak (işlemlerinde kullanılmış bu
lunan kadrolar 'ile 1971 - 1980 mali yılları bütçe ka
nunlarımın ilgili maddeleri uyarınca kurumlara ve
rilmiş olan kadrolar ve «İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ve benzeri kuruiluşların Genel Yatırım ve Finans
man Programı» dışında ikalara Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlarının 1979 - 1981 mali 

(Danışma MedMnfrı Kalbu! Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İMşkM Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara İKşkün Hükümler 

KATSAYI 

MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda belirtilen gösterge 'rakamlarının ay
lık tutarlarına çevriHmesinde (30) kat sayı, 14.4.1981 
tarih ve 2446 saydı Kanuna göre subaylara, astsubay
lıktan subaylığa geçenlere, astsubaylara ve uzman 
jandarma çavuşlarına !(3.7), er ve erbaşlar (3.0) kat
sayı, 

Uygulanır. 
Katsayı tespiti nedeniyle aylıklarda meydana gele

cek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinıin l(c) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

IKİADROLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 

MADDE 27. — Memur Kadroları ile ilgili yasal 
düzenleme yapılıncaya kadar, 

a) 1322 Sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurum
lara verilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bu
lunan kadrolar ile 1971 - 1981 Mali Yılları Bütçe 
Kanunlarının ilgli maddeleri uyarınca verilmıiş ve 
değiştirilmiş olan kadrolar '(Devlet Planlama Teşki
lâtı kadro cetvelinin «Not» bölümü dahil) ve «İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların Ge
nel Yatırım ve Finansman Programı» dışında kalan 
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{Hüküımtin Tekiifi) 

yalan bütçe kanunları hükümleri uyarınca Maliye 
Bakanlığınca vize edilen kadroları 1982 Mali Yılı 
iîçin de geçerlidir. 

Ancak kuruluşların mevcut kadrolarından 28.2.1982 
tarihi 'itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra 
herhangi bir nedenle boşalanların, açıktan atama 
amacıyla Ikulanıhnası Başbakanlığın iznine tabidir. 

b) 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile ka
nun hükmünde (kararnamelere g'öre itibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara da
yanılarak söz konusu Kanunla kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden 
ödernir. 

Ancaık, Ö57 sayılı Devlet Memurları (Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelerin 
1 5 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itkazh işlemler ile yargı 
organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alı
nır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 
igün 7/3434 sayüı Kararname ile bu kararnameyi de
ğiştiren kararnamelerdeki hükümlerin uygulanması
na devam olunur, 

d) Genel, iKatmıa ve Özel Bütçeli kuruluşların 
kadrolarında yer lalan sorumlu saymanlar (üe Mali
ye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve 
sorumlu saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan 
Maliye (Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları 

(Daanşutia Meclîsinim Kabul Ettiği Metin) 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve benzeri ikuraluşların 
1979 - 1981 Mali Yıları iBütçe Kanunları Hüküm
leri uyarınca Maliye 'Bakanlığınca vize edilen kad
roları 1982 Mali Yılı için de geçerlidir. 

Ancak kuruluşların mevcut kadrolarından 
28 . 2 . 1982 tarihi itibariyle boş olanlar ile hu tarih
ten sonra herhangi bir nedenle boşalanların, açıktan 
atama amacıyla kullanılması Başbakanlığın iznine 
•tabidir. 

b) 1 5 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile ka
nun hükmünde kararnamelere göre itibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara da
yanılarak söz konusu Kanunla kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden 
ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelerin. 
1 5 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıikacak hatalar veya ifcirazlı işlemler ile yargı 
organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zel iiimiş intibak formları aylık ödemelerine esas 'alı
nır. 

e) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 
gün 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi de
ğiştiren karamamelerdeki hükümlerin uygulanması
na devam olunur. 

d) Genei, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların 
kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Mali
ye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve 
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ilgili fcuıruilutş kadrolarından düşülerek Maliye Bakan
lığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan 
memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler 
bu yola Maliye 'Bakanlığına devredilen kadrolara 
naklen atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile 
sorumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) 112 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile (Müesseseleri ve iştirakleri Hakkın
daki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 aylık 
süre 31 . 12 . 1982 'tarihine kadar uzatılmıştır. 

f) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, Mahalli ida
reler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel ka
nuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı iş
yerleri ile iş Kanununa tabi olmayan daire ve ıku-
rumlar, 657 sayılı Kanuna göre çauştırdıkları perso
nele ait kadrolardan anılan Yasanın 48 nci maddesin
de belirtülen genel ve özel koşulları taşımak kaydıyla 
sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 25 nci 
maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırırlar ve 
yükümlü oldukları kadar atama yaparlar. 

g) İl özel idareleri ile Belediyeler dçin 1982 Mali 
Yılında memur ve işçi kadrosu ihdas edilemez. 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metili) 

sorumılu saymıanlıklarında çalıştırılan memurlardan 
'Maliye Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları 
ilgili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye (Bakan
lığı kadrolarına ekledir. Bu kadrolarda çalıştırılan 
memurlardan Maliye Bakanlığında uygun görülenler 
bu yolla Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara 
naklen atanarak aynı isaymanlık müdürlükleri ile 
sorumlu saymanlıklarda (görevlendirilirler. 

e) 1 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile (Müesseseleri ve İştirakleri 'Hakkın
daki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık 
süre 31 . 12 . '1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

f) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, Mahalli ida
reler veya Kamu iktisadi Teşebbüsleri yahut özel ka
nuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar veya -bunlara bağlı iş
yerleri ile iş Kanununa tabi olmayan daire ve ku
rumlar, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları perso
nele ait kadrolardan anılan Yasanın 48 nci maddesin
de belirtülen genel ve özel koşulları taşımak kaydıyla 
sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 25 ne/ 
maddesinde bdirlenen oranlarda kadro ayırırlar w 
yükümlü oldukları kadar atama yaparlar. 

g) İl özel idareleri ile Belediyeler için 1982 Mali 
Yılında memur ve işçi kadrosu ihdas edilemez. 
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KADRO CETVELLERİ BÜTÇE KANUNUNA 
EKLENEN KURUMLAR : 

MADDE 29. — Devlet Başkanlığı ve Yasama Or
ganı personelinin, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sa
yıştay ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığın
da Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunanlarla 
bu meslekten sayılan görevleri yapanların kadro cet
velleri bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkında 
bu yasanın (İntibak formlarına dayanılarak aylık 
ödenmesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) 
kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İŞÇİ KADROLARI ? 

MADDE 30. — A) Genel Bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
Kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öde-

— 66 — 

Danışma Mectestoin Kabul Ettiği Metin 

KADRO CETVELLERİ BÜTÇE KANUNUNA 
EKLENEN KURUMLAR : 

MADDE 28. — Devlet Başkanlığı ve Yasama Or
ganı personelinin, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sa
yıştay ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığın
da Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunanlarla 
bu meslekten sayılan görevleri yapanların kadro cet
velleri bu yasaya eklidir. Aralan kadrolar hakkında 
bu yasanın (İntibak formlarına dayanılarak aylık 
ödenmesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) 
kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İŞÇİ KADROLARI : 

MADDE 29. — A) Genel Bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödenek-
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neklerle yürüten kuruluşların 1979, 1980 ve 1981 ma
li yıllarında Maliye Bakanlığına IbHdirerek vize ettir
miş bulundukları sürekli işçi kadrolarından 28.2.1982 
taritii itibariyle dolu olanlar 1982 Mal* Yılı için de 
geçerlidir. 

Söz konusu idare ve kuruluşların vizeli sürekli işçi 
kadrolarından 28.2.1982 tarihi itibariyle boş olanları 
iptal edilmiştir, iptal edilen bu kadrolar en geç 
34.4.1982 tarihine kadar Maliye Bakanlığına bildiri
lir. 

Bu idare ve kuruluşlar 28.2.1982 tarihi itibariyle 
dölü olan vizeli sürekli işçi kadrolarından 1982 Mali 
Yılında herhangi bir nedenle boşalanları iptal etmek ve 
iptal! ettiMeri kadroları üçer aylık dönemler (itibariyle 
Maliye Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. 

B) Söz konusu idare ve kuruluşlar 1.3.1982 tari
hinden ilriıbaren 30 liş gününden fazla süre ile çalıştı
racakları düğer işçi pozisyonlarını, 31 Marjt 1982 gü
nüne kadar (Igii Bakanlığın onayını almak suretiy
le) Maliye Bakanlığına bildirerek vfee ettireceklerdir. 
îdare ve Kuruluşların 1981 mali yılında vize edilmiş 
geçici işçi pozisyonları toplamının % 90'nmı aşacak 
biçimde vtize yapıffiamaz. 

C) Vize edilmiş bulunan işçli kadro ve pozisyon
ları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka un
vanlı işçi kadro ve pozisyonları İe değiştirilebilir vej 

ya iptali edinebilir. 

Yukarıdaki bentler hükümleri uyarınca Maliye Ba
kanlığınca vize edilen cebellerin bir örneği Sayıştay 
Başkaniluğına gönderilir. 
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lerle yürüten kuruluşların 1979, 1980 ve 1981 Mali 
Yıllarında Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan sü
rekli işçi kadroları 1982 yılında da geçerlidir. Ancak 
bunlardan 28.2.1982 tarihinde boş olan ve bu tarih
ten sonra herhangi bir nedenle boşalanlara açıktan 
atama yapılabilmesi Başbakanlığın iznine bağlıdır^ 

B) ISöz konusu idare ve kuruluşlar 1.3.1982 tari
hinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştı
racakları diğer işçi pozisyonlarmı, 31 Mart 1982 gü
nüne kadar (ilgili Bakanlığın! onayını almak suretiy
le) Maliye Bakanîığma bildirerek vize ettireceklerdir. 
îdare ve kuruluşların 1982 Mali Yılında kullanabile
cekleri bu tür geçici işçi pozisyonlarının sayısı, 1981 
Mali Yılı için vize edilmiş olan miktarı geçemez. 

C) Vlize edilmiş bulunan işçli kadro ve pozisyon
ları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka un
vanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir ve
ya iptal edilebilir. 

Yukarıdaki benitSer hükümleri uyarınca Malye Ba
kanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği Sayıştay 
Başkanlığına gönderilir. 

Bu vize işlemi yapıiîmalksızm işçi çalıştırılamaz ve 
herhangii blir şekilde ödeme yapılamaz^ 

Bu madde hükümleri «İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri kuruluşların Genel1 Yatıran ve Finansn 
man Program*» dışında kalalı Kamu İklüüsadi Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 



(Hükümetin Teklifi) 

Bu viize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve 
hertengli bir sekide ödeme yapılamaz, 

Bu madde hükümferii «İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeti kuruluşların Genel Yatırım ve Finans
man Program» dışında kalan Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

İMADDE 31. — Genel Bütçeye Dahil Daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler, il özel idareleri ile «İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve 
Finansman Programı» dışında kalan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde ve benzeri kuruluşlarda sözleşme ile 
çalıştırılacak personelin Genel çalıştırılma esaslarına 
ilişkıin, 6.6.1978 gün 7/15754 sayılı 'Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık 
hizmetlerini bünyeleri içinde hastane ve 'klinik birim
leri bulunnmaksızra yürütenler, ihtiyaçları olan sağ
lık personelini, 657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin 
(B) fıkrasında yer alan bölgesel sınırlamalara ilişkin 
koşullar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. 

657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) fıkrası
na göre çalıştırılacaklar hakkında 1 nci fıkrada sözü 
edilen kararnamenin 14 ncü maddesine göre işlem ya
pılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer yasalar hüküm
lerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların, un
van, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip söz-
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL : 

îMADDE 30. — Genel Bütçeye Dahil Daireler, 
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler, il özel idareleri ile «İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve 
Finansman Programı» dışında kalan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde ve benzeri kuruluşlarda sözleşme ile 
çalıştırılacak personelin Genel çalıştmlma esaslarına 
ilişkin, 6.6.1978 gün 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karart ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık 
hizmetlerini bünyeleri içinde hastane ve klinik birim
leri bulunnmaksızm yürütenler, ihtiyaçları olan sağ
lık personelini, 657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin 
(B) fıkrasında yer alan bölgesel sınırlamalara ilişkin 
koşullar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. 

657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) fıkrası
na göre çalıştırılacaklar hakkında 1 nci fıkrada sözü 
edilen kararnamenin 14 ncü maddesine göre işlem ya
pılın 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer yasalar hüküm
lerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların, un
van, sayı ve ücrdtlerini belirten cetvelleri ve tip söz-
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leşme örneklerini, Mart - 1982 ayı sonuna kadar Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadır
lar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine da
yanılarak sonradan görevlendiriilecek yeni sözleşmeli 
personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvelerin ve farklı hükümler kapsamı halinde tip 
Sözleşme örneklerinin Malîye Bakanağına vize ettiril
mesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılma
dan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bu
lunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen karar
name hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürütülen kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 32. — Devlet -Memurlarının yurt dışı ay
lıkları yurt dışımda yer aldıkları kadro derece ve ka
demelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar 
saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutarlarına 
6.7.1979 gün ve 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile saptanan katsayılar uygulanarak bulunacak 
miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belirle
nen dikellere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde 
tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurla
ra transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit 
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar sap
tanana değin 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu kan»-
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leşme örneklerini, Mart - 1982 ayı sonuna kadar Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadır
lar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine da
yanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli 
personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kapsamı halinde tip 
sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettiril
mesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılma
dan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bu
lunamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen karar
name hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürütülen kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 

MADDE 31. — Devlet Memurlarının yurt dışı ay
lıkları yurt dışında yer aldıkları kadro derece ve ka-
demelıerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atananlarda kazanıirnıış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar 
saptanana kadar 1981 mali yılındaki net tutarlarına 
14,8.1981 gün ve 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile saptanan katsayılar uygulanarak bulunacak 
miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belirti
len ilkelere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde 
tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurla
ra transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit 
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar sap
tanana değin 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu kara-
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rında belirtilen kullar ile transfer anındaki kurlar 
arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 
saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri 
değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gös
terilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca bunların bulundukları ülkelerde ellerine geç
mesi gereken yerel para miktarını korumak amacıyla, 
transfer edilen yabancı para ile yerel para arasında orta
ya çıkan ve çıkacak olan ve T.C. Merkez Bankası 
veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer değişiklik
leri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark yu
karıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre 
intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almak-
ita oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde 
olan mernurlarrn yurt dışı aylıkları yurt dışı kadro 
derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri 
veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atan
dıkları veya yer almakta oldukları kadro derecele
rinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 
161 nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecele
rinden daha aşağı derecelere atanan memurların ay-
likları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
ncı maddesi uyarınca maili yıl içinde emsaller ye
niden saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar 
Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ay
başından itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar 
Kurulu Kararında öngörülen ilkeler gözönünde tu
tulmak suretiyle ödenir. 
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rında belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar 
arasındaki fark ilgiü kurumca ödenir. Yeni kurların 
saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri 
değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gös
terilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine geç
mesi gereken yerel para miktarını korumak amacıyla, 
transfer edilen yabancı para ile yerel para arasında orta
ya çıkan ve çıkacak olan ve T.C. Merkez Bankası 
veya büyükelçiMklerce bildirilecek değer değişiklik
leri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark yu
karıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre 
intibak; ettikleri dereceler atandıkları veya yer almak
ta oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde 
olan memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro 
Idereeelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri 
veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atan
dıkları veya yer almakta oldukları kadro derecele-
rinan üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 
161 nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecele
rinden daha aşağı derecelere atanan memurların ay
lıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
ncı maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller ye
niden saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar 
Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ay
başından itibarön yeni emsaller ve anılan Bakanlar 
Kurulu Kararında öngörülen ilkeler gözönünde tu
tulmak suretiyle ödönir, 
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d) Yuıtt dışı (kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 noü maddesinin (B) 
Ibendüıne göre sözleşme ile çalıştırılan personelin si
gorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 ncd madde
sinde yazılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa 
emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 
15 nci derecenin birinci kademesinin karşılığı olan 
aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her hiz
met yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 
sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine 
esas tutarlar asgari ücretin altında kaldığı takdirde 
asgari ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe 
Kanunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunları
na dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olaralk çalış
tırılmak üzere 1.6.1973 tarihline kadar işe alınan ve 
halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar, bu Kamunun kadrolara ve aylık ödemelere 
ilişkin hükümlerine taibidûrv 

YABANCI ÜLKELERDE STAJ GÖREN AS
KERÎ PRSONELE AYLIK ÖDENEK VERİL
MESİ : 

MADDE 33. — GereMi yasal değişiklik yapılın
caya kadar, staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
gönderilen askeri personele aylık ödeneik verimesine 
iliişkin 31.8.1981 tarih ve 8/3575 sayılı Kararname 
hükümlerinin uygulanmasına 1982 mali yılmda da de
vam olunur. 

Ancak, bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve 
yeniden düzenlenecek kararname hükümleri uygula
mada esas alınır. 
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d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 ncii maddesinin (B) 
bendene göre sözleşme ile çahştırılan personelin si
gorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci madde
sinde , yazın ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa 
emefldiillik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 
15 nci derecenin birinci kademesinin karşılığı olan 
aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her hiz
met yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 
sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine 
esas tutarlar asgari ücretin altında kaldığı takdirde 
asgari ücret tutarlarına göre işlem yapılnv 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe 
Kanunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunları
na dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çaliş-
tırılmak üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve 
halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar, bu Kanunun kadrolara ve ayl& ödemelere 
iüşkin hükümlerine tabidir* 

YABANCI ÜLKELERDE STAJ GÖREN AS
KERÎ PRSONELE AYLIK ÖDENEK VERİL
MESİ : 

MADDE 32.. — Gerekli yasal değişiklik yapılın
caya kadar, staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
gönderilen askeri personele aylık ödenek verilmesine 
ilişkin 31.8.1981 tarih ve 8/3575 sayılı Kararname 
hükümlerinin uygulanmasına 1982 malÜ yılında da de
vam olunur. 

Ancak, bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve 
yeniden düzenlenecek kararname hükümleri uygula-
ımada esas alınır. 
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AİLE YARDIMI : 

MADDE 34, — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 202 - 205 nci' ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı mad
deleri gereğince aile yardımı olarak : 

a) Memurun her ne şelkilde olursa olsun men
faat karşılığı çalışmayan eşi için 600 lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar ile ilköğ-
reriirri gören çocuklar için 100 lira, 

c) Ortaöğrenim gören çoculklaf için 200 lira, 
d) Yükseköğrenimi gören çocuklar için 400 Ura, 
e) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen 

çoculklar için 100 lira, 

Öderür. 
Eşfeıtden birimin İş Kanunu kapsamında çalışması 

ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
(daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardıim ödenmez. 
İş akdi ya da toplu sozlöşme gereği yapılan ödeme 
tutan daha düşük ise, memur olan eşe yalnız ara
daki f arfk ödenir. 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 207 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
•Personeli Kanonunun 176 ncı maddeleri gereğince 
(2.500) lira doğum yardımı ödenir, 

(Eşlerden birinin îş Kanunu kapsamında çalışması 
ve iş akdi ya da Toplu Sözleşme gereği çocuk için da
ha yüksek doğum yardımı alması hallinde, memur 
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AİLE YARDIMI : 

MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı mad
deleri gereğince aile yaüdımı olarak : 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun men
faat karşılığı çalışmayan eşi için 600 lira, 

lb) Öğrenim çağma gelmemiş çocuklar için 100 
'İra, 

c) İlköğrenim gören çocuklar için 200 lira, 
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için 400 lira, 
e) Yü'kseiköğrenüm gören çoculklar için 600 lira, 
f) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen 

çocuklar için 100 lira, 
Ödenür, 
Eşlerden birinin îş Kanunu kapsamında çalışması 

ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. 
îş akdi ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız ara
daki fark ödenir. 

DOĞUM YARDIMI : 

MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 207 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
(2.500) lira doğum yardımı ödenir. 

;Eşîerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması 
ve iş akdi ya da Toplu Sözleşme gereği çocuk için da
ha yüksek doğum yardımı alması halinde, memur 
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olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş akdi 
ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı 
daha dlüşük ise, memur dan eşe yalmz aradaki fark 
ödenir. 

TEDAVİ YARDIMI : 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 209 ve 210 ncu maddelerine daya
nılarak hazırlanıp, 27 . 7 . 1973 tarihli ve 7/6913 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Me
murlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 
Yönetmeliği» nin 5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 
5434 sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre-
düzenlenerek, Bakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli 
ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi 
Malullük veya Vazife Malûllüğü 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 maddelerinds ve diğer özel yönet
meliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

a) içmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekküllü 
hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile 
gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. 
Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın 
veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli öden
mez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderilebilmeleri; tedavilerinin yurt içinde yapılama-
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olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş akdi 
ya da topilu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı 
daha düşük ise, memur dan eşe yalnız aradaki fark 
ödenir. 

TEDAVİ YARDIMI : 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 209 ve 210 ncu maddelerine daya
nılarak hazırlanıp, 27 . 7 1973 tarihli ve 7/6913 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Me
murlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 
Yönetmeliği» nin 5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 
5434 sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre-
düzenlenerek, Bakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli 
ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi 
Malûllük veya Vazife Malûllüğü 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 yönet
meliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

a) İçmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekküllü 
hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile 
gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. 
Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın 
veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli öden
mez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderilebilmeleri; tedavilerinin yurt içinde yapılama-
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dığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirle
necek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü 
hastaneden herhangi birinin sağlık kurulunca verilen 
ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen 
sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlanır. 

TAYIN BEDELt : 

MADDE 37. — A) Bazı Kamu Personeline Tayın 
Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 2155 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık taym bedeli tutarı, günlük er 
tayın istihkakının bir aylık tutarım geçemez. 

B) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, 22.6.1978 gün ve 2155 sa
yılı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri müm
kün olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jan
darma erlerine ödenecek tayin bedellerine ilişkin hü
kümleri 1982 mali yılında uygulanmaz. 

İKRAMİYE VE ÖDÜLLER : 

MADDE 38. — A) 657 sayılı Devlet (Memurla
rı Kanununun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak 
tüzük yürürlüğe girinceye kadar : 

a) '1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
(Kanuna göre verilen ve aynı kanunda belirtilen oran 
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dığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirle
necek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü 
hastaneden herhangi birinin sağlık kurulunca verilen 
ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen 
sağhk kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlanır. 

TAYIN BEDELİ : 

MADDE 36. — A) Bazı Kamu Personeline Tayın 
Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 2155 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli tutan, günlük er 
tayın istihkakının bir aylık tutarım geçemez. 

B) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapıüncaya kadar, 22.6.1978 gün ve 2155 sa
yılı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri müm
kün olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jan
darma erlerine ödenecek tayin bedellerine ilişkin hü
kümleri 1982 mali yılında uygulanmaz. 

İKRAMİYE VE ÖDİÜLLER : 

MADDE 37. — A) 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak 
tüzük yürürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dalir 
Kanuna 'göre verilen ve aynı kanunda belirtilen oran 
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ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin, 

fo) #201 sayılı Emniyet Teşkilatı (Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere, ye
ni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı maddenin t(A) ve t(B) bentlerinde belirtilen oran
ların uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 

c) (644 sayılı Kamunun 22 nci maddesi uyarımca 
MİT mensuplarından igörövleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, Ölenlerin dul ve yetimlerine, 
muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü 
oldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı 
hizmet yapıp MÜTle ilişiği kesilenlere verilen taz
minatların anılan maddede belirtilen esaslara göre, 
ı(3 . 1(1 . ıl980 ıtarih ve 2330, 23 . 4 . 1981 tarih ve 
2453 sayılı kanunların ilgili hükümlerinden yararla
nanlar ayrıca bu fıkra hükmümden yararlanamaz
lar.) 

Ödenmesine devam olunur. 
d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu 

kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet Me
murları Kanununun 123 ncü maddesindeki esaslar 
dairesinde Adalet 'Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melik hükümlerine göre ödüllendirilir, 

IB) (Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürü
müzün yaygınlaştırılması Ve etkinleştirilmesi maksa
dıyla Kültür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, 
yazı danışma ve inceleme kuruliarınm Bakanlık dı
şından katılacak üyderin'e ödenecek huzur ücretleri 
ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili danışman, 
düzeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler 
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ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin, 

ib) 3201 sayılı 'Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para ödülü önıgörülenftere, ye
ni derecelerin'in karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı maddenin l(A) ve (B) bentlerinde belirtilen oran
ların uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 

c) (644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
'MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, 
muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü 
oldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı 
hizmet yapıp MÜT'le ilişiği kesilenlere verilen taz
minatların anılan maddede belirtilen esaslara göre, 
ı(3 . 111 . 1980 ıtarih ve 2330, 23 . 4 . 1981 tarih ve 
2453 sayüı kanunıların ilgili hükümlerinden yararla
nanlar ayrıca bu fıkra hükmünden yararlanamaz
lar.) 

Ödenmesine devam olunur. 
d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu 

kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet (Me
murları (Kanununun 123 ncü maddesindeki esaslar 
dairesinde Adalet 'Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melik hükümlerine göre ödüllendirilir, 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün! 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla (Kül
tür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, 
yazı, danışma ve inceleme kurullarının Bakanlık dı
şından katılacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri 
ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili danışman, 
düzeltici ve madde »inceleyicilerine ödenecek ücretler 
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Maliye ve Kültür ıBıakanlıklarınea hazırlanacak yö
netmelikte bd'Menıir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Ti
yatrosu (Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenme
sine dair 14 . 7 . 1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile Devlet Tiyatrolarında oynanacak 
eslerleri seçen Edebi (Kurulun tiyatroda memur ol
mayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında 
değişiklik yapılıncaya kadar 1 000 TL. toplantı 'öde
neği verilir. 

(Kültür (Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve 
ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde etkinliği sağ
lamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde 
yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yar
dımcı olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, isanlat top
luluklarına, bilim adamlarına ödül ve armağan vere
bilir. Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yön
temi Maliye ve Kültür (Bakanlıklarınca birlikte haz-
zırlanacak Yönetmelikle saptanır. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 39. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunununun değişik 178 nci maddesine ve «Fazla 
Çalışmanın Uygulama Esaslarım Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre, (Bakanlar Kurulu kararı ıile 
yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan 
az {100) liradan çok olamaz. 

Yasama Organı ve Devlet (Başkanlığı dairesi per
soneline yaptırılacak fazla çalışma nçin ödenecek üc-
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Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazırla
nacak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklen
mesine dair 14.7.1970 tarih ve 1310 saydı Kanunun 
2 nci maddesi ile Devlet Tiyatrolarında oynanacak 
eserleri seçen Edebi (Kurulun tiyatroda memur ol
mayan üyelerine her toplantı için özel 'kanunlarında 
değişiklik yapılıncaya kadar 1 000 TL. toplantı öde
neği verilir. 

Kültür ve Turzim Bakanlığı, Kültür ve sana- J 
tın her dalında ve ilgili bilim 'dallarında yurt 
düzeyimde etkinliği sağlamak, kültür ve sana
tı özendirerek yurt düzeyinde yaygınlaşmasına 
ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı ol
mak üzere; yapıtlara, sanatçılara, sanat top
luluklarına, bilim adamlarına ödül ve armağan vere
bilir. Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yön
temi Maliye ve (Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanacak Yönetmelikle saptanır. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 

MADDE 38. — A) Ö57 sayılı Devlet Memurları 
(Kanunununun değişik 178 nci maddesine ve «Fazla m 
Çalışmanın 'Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre, Bakanlar Kumlu kararı ile 
yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan 
az (100) liradan çok olamaz. 

Yasama Organı ve Devlet Başkanlığı dairesi per
soneline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek üc-
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retîer özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara gör© 
yapılır. 
' B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de

ğişik 1718 noi maddesinde gerekli değişiklikler yapı
lıncaya kadar : 

il. 13201 saydı Emniyet Teşkilat Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere; 

a) Emniye hizmetleri sınıfından 'il ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile, Devlet Başkanlığı 
ve Başbakanlık Koruma müdürlerine, 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 öğretim, eğitim ve sağlık ku
rum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personelline, merkez, ü veya bölge kuruluşlarında 
görevli gene1! idare, eğitim ve teknik hizmetler sınıfı 
personelline ayda (3.750) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalış
tırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1.500) lira, 

Fazla çahişma ücreti verilir. 

2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde 
devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde ça
lışan personele, Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 
belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar, faz
la çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Ge
nel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir prog-
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reâer özel yöneitmelMerinde yer alan esaslara göre 
yapılır. 

iB) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun de
ğişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapı
lıncaya kadar : 

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere; 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından ile ve bölge ku-
ruiluşlarında görevli personel ile, Devlet Başkanlığı 
ve Başbakanlık Koruma müdürlerine, 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 öğretim, eğitim ve sağlık ku
rum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personelline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında 
görevli genel idare, eğitim ve teknik hizmetler sınıfı 
personeline ayda (3.750) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarmda çalış
tırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1.5C0) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde 
devamlılık gösteren zabıta ve. itfaiye hizmetlerinde ça
lışan personele, Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 
belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar, faz
la çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan Ve bu Ge
nel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir prog-



(Hükümetin Teklifi) 

rama bağlanması olanaksız olan orman muhafaza me
murlarına ayda (4.0ÖÖ) TL. telsiz teknisyeni, telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, tel
siz ve telefon hat baskıcılarına, yalnız Haziran - Ekim 
aylan için ayda (2.350) lira fazla çalışma ücreti Ödenir. 

4. Maliye Bakanlığının, tatil günleri ve günlük ka
nuni çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate 
alınarak, Bakan onayı ile tespit olunaca'k personele, 
657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek 
üzere (A) fıkrasında belirtilen azami miktarın iki ka
tma kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
dikasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, görevle
rinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan 
sağlık savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına 
(2.000) TL. sıtma laborantlarına ayda (1.500) lira fazla 
çalışma ücreti Ödenir. 

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak 
gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aym mad
de uyarınca iş sahiplerin'den tahsil edilecek ücretlerin, 
aynı kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre da
ğıtılmasına devam olunur. 

7. a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullar ile kurumların atölye ve 'birimlerinde döner ser
maye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalış
ma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğ
retmen, teknisyen, tez hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, 
bolüm ve atölye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğ-
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rama bağlanması olanaksız olan orman muhafaza me
murlarına ayda (4.00C) TL. telsiz teknisyeni, telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, tel
siz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız Haziran - Ekim 
ayları için ayda (2.350) Ura fazla çalışma ücreti ödenir, 

4. Maliye Bakanlığının, tatil günleri ve günlük ka
nuni çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate 
alınarak, Bakan onayı ile tespit olunacak personele, 
657 saydı Kanunun değişik 178 nci maddesi hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek: 
üzere (A) fıkrasında belirtilen azami miktarın iki ka
tına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
dikasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, görevle
rinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan 
sağlık savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına 
(2.000) TL. sıtma laborantlarına ayda (1.500) lira fazla 
çalışma ücreti ödenir. -

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak 
gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aym mad
de uyarınca iş sahiplerinden taihsil edilecek ücretlerin, 
aym kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre da
ğıtılmasına devam olunur. 

7. a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullar ile kurumların atölye ve [birimlerinde döner ser
maye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalış
ma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğ
retmen, teknisyen, tez hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, 
bölüm ve atölye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğ-
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retmeni, senarist, kameraman, 'bilgi işlemci ve prog
ramcısı ve üretim için zorunlu benzeri diğer uzman
lar) öğretim aylarında ayda 48 saati, Milli ve Dini 
Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati 
geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye 
hâsılatından, beher iş saati için en çok, «Orta dere
celi eğitim kurumlarında gece öğretimi» için verilen 
ücret kadar ücret ödenir. 

"b) Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşüığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul ida
resince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorunlu 
ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üzerin
de öğrencilerin çalışmalarını düzenleme/k ve fiilen ça
lışmak üzere görevlendirileibilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece 
yapılmasına göre, bu kanunun 40 ncı maddfesinde sap
tanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermayeden 
ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmen
lere okullarında veya başka okullarda gece ve gündüz 
ek ders görevi verilemez. 

c) Döner sermayede, test öğretim yapraklan ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) 17ıC(6 saydı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya 
Jandarmada görevli personelden; 
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retmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve prog
ramcısı ve üretim için zorunlu benzeri diğer uzman
lar) öğretim aylânnda ayda 48 saati, Milli ve Dini 
Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati 
geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye 
hâsılatından, beher iş saati için en çok, «Orta dere
celi eğitim kurumlannda gece öğretimi» için verilen 
ücret kadar ücret ödenir. 

b) Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşüığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul ida
resince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorunlu 
ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üzerin
de öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fiilen ça
lışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup olduklan 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece 
yapılmasına göre, bu kanunun 40 ncı maddesinde sap
tanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermayeden 
ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmen
lere okullarında veya başka okullarda gece ve gündüz 
ek ders görevi verilemez. 

c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) 17d6 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya 
Jandarmada görevli personelden; 
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Kültür Bakanlığının önerisi üzerine diğer kamu per
soneli yan ödeme Kararnamesi lile birlikte Bakanlar 
Kurulunca saptanır. 

KUİRULUŞ VE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDE
NEĞİ : 

MADDE 41. — A) 1765 sayılı Üniversite Perso
nel Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, kuru
luş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya di
ğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcı
larına, öğretim yerinde sürekli ikamet koşulu ile aşa
ğıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneği verilir. 

1 nidi 2 noi 3, ncü 
Derece Denece Derece 
(TL.) ,<TL.) (TL.) 

Profesör ,20000 10000 6000 
Doçent 15 000 7 500 5 000 
Doktora yapmış öğretim üye ve 
Y«L 12 500 6000 4000 
Doktora yapmamış öğretim üye 
ve Yard. 7 500 4000 3 000 

Üniversite ve ak^emi'lerfin ve bunlara bağlı fakül
te ve yüksekokulların hangi dereceye gireceği, Yük
seköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakan
lığınca saptanır. 

Kuruluş ve GetÜişme Güçlüğü Ödeneği, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelıik ile 
ek ve değişiMiklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelşme güçlüğü 

(Danışma Mec&ânin Kahtd Ettiği Metin) 

Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisfi üzerine diğer 
fcamu personeli yan ödeme kararnamesi ile birlikte 
Bakanlar Kurulunca saptanır. 

KURULUŞ VE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDE
NEĞİ : 

MADDE 40. — A) /l 765 sayılı Üniversite Perso
nel Kanununun değiş'ik 15 nci maddesine göre, kuru
luş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya di
ğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcı
larına, öğretim yerinde sürekflli ikamet koşulu ilıe aşa
ğıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneği verilir. 

1 nci 2 nci 3 ncü 
Derece Derece Derece 

(TL.) ,(TL.) (TL.) 

Profesör 20000 10000 6000 
Doçent 15 000 7 500 5 000 
Doktora yapmış öğretim üye ve 
Yrd. 12 500 6000 4 000 
Doktora yapmamış öğretim üye 
ve Yard. 7 500 4 000 3 OCO 

Üniversite ve akademilerin ve bunlara bağlı fakül
te ve yüksekokulların hangi dereceye gireceği, Yük
seköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakan
lığınca saptanır. 

Kuruluş ve Geîfişme Güçlüğü Ödeneği, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile 
ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
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(Hükümetin Teklifi) 

veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni-
versffite ve yükseköğretim kuramlarında bu gibi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş
ime güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var. 
olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açıl
ması halinde verilmez, 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre, öğre
nim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen derece
ler üzerinden hizmet ödeneği verilir. 

1 nci 2 nci 3 ncü 
Derece Derece Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 4 500 2 700 2100 
Doçent 3 300 2100 1 500 
Diğer öğretim üye ve Yard. 2 1,00 1 500 1 2C0 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 15927 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ek ve de
ğişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

.MADDE 42. — A) ;657 sayın Devlet Memurları 
Kanununun değişik 176 nci maddesi (söz konusu Ya
sanın 89 ncu maddesindeki esaslarla ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şar
tıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kuramlarıyla okul 
ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye-
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veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni
versite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek beli bir ilde aynı öğretim dalında var 
olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açıl
ması halimde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre, öğre
tim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen derece
ler üzerinden hizmet ödeneği verilir. 

Profesör 
Doçent 
Diğer öğretim üye ve Yard. 

1 nci 2 nci 3 ncü 
Derece Derece Derece 

(TL.) ,(TL.) (TL.) 

4500 2 700 2100 
3 300 2 ICO 1 500 
2 100 1 500 1 200 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarih ve 15927 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ek ve de
ğişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

EK DERS ÜCRETLERİ : 

MADDE 41. — A) 657 sayılı -DevkJt Memurları 
Kanununun değişik 176 nci maddesi (söz konusu Ya
sanın 89 ncu maddesindeki esaslarla ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şar
tıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul 
ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye-



(Hükümetin Teklifi) 

leri ve diğer personele saat başına veniilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerimden ödenir. 

Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

1. Yükseköğretim : 
a) Yüksek dereceHi okul ve 

kurumlarda ücretli ders okutan
lardan; 

— Profesörler 360 420 
— Doçentler 300 360 
— Öğretmenler ve diğerleri 240 300 

b) Yüksekokullarda ders gö
revi verilen öğretmenler dışın
daki memurlardan; 

Kadro derecesi 1 olanlarla 
profesörler, 

Kadro derecesi 2 olanlara do
çentler ve kadro derecesi daha 
aşağı olanlara, öğretmenler ve 
diğerleri gibi ek ders ücreti 
ödenir, 

2.; Ortaöğretim; 
Orta dereceli genel, mesleki 

ve teknik okul öğretmenlierine ve 
bu okullarda ücretli ders okutan
lara, Milli Güvenlik dersi veren
lere (Tarım Bakanlığına bağlı 
okular dahil) 150 180 
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leri ve diğer personele saat başına veniilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

1. Yükseköğretim : 
a) Yüksek derece! okul ve 

kurumlarda ücretli ders okutan 
iar dan; 

— Profesörler 
— Doçentler 
— Öğretmenler ve diğerleri 

Ders Saat Ücreti 
Gündüz 

360 
300 
240 

Gece 

420 
360 
300 

b) Yüksekokullarda ders gö
revi verilen öğretmenler dışın
daki memudardian; 

Kadro derecesi 1 olanlara 
profesörler, 

Kadro derecesi 2 olanlara do
çentler ve kadro derecesi daha 
aşağı olanlara, öğretmenler ve 
düğerleri gibi ek ders ücreti 
ödenir.; 

2. Ortaöğretim; 
Orta dereceli genel, mesleki» 

ve teknik okul öğretmenlierine ve 
bu okullarda ücretli ders okutan
lara, Milli Güvenlik dersi veren
lere (Tarım Bakanlığına bağlı 
okullar dahil) 150 180 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

3- İlköğretim; 
İlköğretim kurumlarında (Ama-

«oikulaa ve anasınıflian ıîîe kız 
teknik öğretim okuüanna bağlı 
anaokulları dahil), rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde, ilköğre
tim müdürlüklerinde, yetiştirme 
yurtlarında görevli öğretmen ve 
yöneticMısre 120 150 

4. Yaygın Eğitim 
Her türdeki yaygın eğitim 

(Halik eğitimi, çırak eğittiımd) de 
görevlendirilenlere 150 180 

5< flCuranıliarım elemarJarının 
yetiştirilmesi 'ile ilgili mesleki 
okul, kurs, seminer ve hizmet içi 
eğitimlerde görevlendirilen; 

a) Öğretmen ve öğretmen nliteliği 
taşıyanlar «ile, küruim içiMden veya 
«kurum dışımdan sağlanan uzman ve 
teknik personele 210 240 

h) 1/a'da sayılan personele 1 nci 
bentte belirlemen1 miktarda ek ders 
ücreti Verilir, 

6« Milli Eğitim Bakanlığı Mer
kez ve Taşra örgütünde inceleme, 
araştırma, planlama, programlama, 
yönetim, eğitim görevi yapanlara 120 — 
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E>ers Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

3, İlköğretim; 
İlköğretimi kurumlarında (Ana

okulları ve anasınıflian İle kız -
teknik öğretim okufflarına bağlı 
anaokulları dahil), rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde, ilköğre
tim müdürlüklerinde, yetiştirme 
yurtlarında görevli öğretmen ve 
yöneticfere 

4. Yaygın Eğitim 
Her türdeki yaygın eğitim 

(Halk eğitimi, çırak eğitimi) de 
görevlısndirilenüere 

5T ıKurumîann elemanlarınım 
yetiştirilmesi ile ilgili mesleki 
okul, kurs, seminer ve hizmet içi 
eğitimlerde görevlendirilen; 

a) Öğretmen ve öğretmen nüteliği 
vtaşıyanlbr ile, kurum içinden veya 
kurum dışımdan sağlaman uzman ve 
teknik personele 

h) ,1/a'da sayılan personele 1 nci 
bentte belirlenen miktarda ek ders 
ücreti verilir. 

«6. IMilHSi Eğitini Bakanlığı Mer
kez ve Taşra örgütünde -inceleme, 
araştırma, planlama, programlama, 
yönetim, eğitimi görevi yapanlara 

120 

150 

150 

180 

210 240 

120 — 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

7, Devlet Konservatuvarmda :•• 

a) 'Meslek dersi okutan; 

— Devlet sanatçısı ve profesörlere 310 360 

— Devlet Konservatuvarı sanat
kârı, sanatçı öğretmen, sanatçı uz-ı 
man ve doçenetîere 275 300 

—> Öğretici (Öğretmen) ve dokto
ralı asistanlara 200 240 

b) ıKültür derai okutan öğretmenlere Milli Eğitim 
Bakanlığı okulları içki saptanan ölçülere ve miktar
lara göre ücret ödenir, 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 150 ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 ncü 
maddesi gereğince; fiilen ek ders göörevi verilen
lere ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşağı
daki esaslara göre saptanır. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, Denizci
lik Yüksek Okulu, NBC İstihbarat Okulu ve ben
zerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlere 
taşıdıkları unvan ve niteliklere göre Üniversite Per
sonel Yasasının değişlik 14 ncü maddesi gereğince 
belirlenen miktar üzerinden, (Öğretmen olarak gö
revlendirilenlere öğretim görevlisi gibi) ücret ödenir. 

(Danışanla MecEsiöin Ksaibul Ettiği Metin) 

Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

7. Devlet Konservatuvarında : 

a) Meslek dersi okutan; 

— Devlet sanatçısı ve profesörlere 310 360 

— Devlet Konservatuvarı sanat
kârı, sanatçı öğretmen, sanatçı uz^ 
man ve doçenetîere 275 300 

—• Öğretici (Öğretmen) ve dokto
ralı asistanlara 200 240 

!b) IKültür dersi okutan öğretmenlere Milli Eğitim 
Bakanlığı okulları için saptanan ölçülere ve miktar
lara göre ücret ödenir* 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 150 ve 1323 sayılı Kanunla eklenen' ek 4 ncü 
maddesi gereğince; fiilen ek ders göörevi verilen
lere ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşağı
daki esaslara göre saptanır. 

•1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, Denizci
lik Yüksek Okulu, NBC İstihbarat Okulu ve ben
zerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlere 
taşıdıkları unvan ve niteliklere göre Üniversite Per
sonel Yasasının değişik 14 ncü maddesi gereğince 
belirlenen miktar üzerinden, (Öğretmen olarak gö
revlendirilenlere öğretim görevlisi gibi) ücret ödenir. 
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Z, Orta dereceli askeri okularda; (Askeri liseler, 
asrtsubay hazııiasma ofcıdları gibi) ve 'kurslarda ders 
görevi verflcniere, bu maddenim, (A) bölümünün 
2 nci sırasmdaM miktar üzerinden ek ders ücreti ve
rilir. 

C) '1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

1. Öğretim üye yardımcıları ile üniversite ve yük
sekokullarda ders görevi verilen diğer personele sı
nav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav döne
minde imtihanı yapılan dersin bir önceki itam 'ders ya
pılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret 
ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye 
ve yardımcılarına ise '% 100 zamlı ders ücreti öde
nir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite ve aka
demi senato kararına dayanılarak verilir. Başka üni
versite, akademi ve yüksekokullarda görev alma ha
linde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları 

I (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

İt Orta dereceli askeri okularda; (Askeri liseler, 
asltsuibay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders 
görevi verilenlere, 'bu maddenin (A) bölümünün 
2 nci sırasındaki mikltar üzerinden ek ders ücreti ve
rilir. 

C) 1765 saydı Üöiversıite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

1. Öğreton üye yardımcıları ile üniversite ve yük
sekokullarda ders görevi verilen diğer personele sı
nav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav döne
minde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders ya
pılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret 
ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye Ve yardımcılarına % 50, 
301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye 

I ve yardımcılarına ise '% 100 zamlı ders ücreti öde
nir. 

3. En az ^ 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için» 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi 'ilgisine göre, üniversite ve aka
demi senato kararına dayanılarak verilir. Başka üni
versite, akademi ve yüksekokullarda görev alma ha
linde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukları 
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yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına da
yanılarak) izin almaları zorunludur. 

5. 1765 sayılı Yasanın 1991 sayılı Yasa ile değişik 
14 ncü maddesinde yer alan ek ders ücretine ilişkin 
hükümler; üniversite, akademi, gençlik ve spor aka
demileri ve 2237 sayılı Yasa ile üniversite ve aka
demilere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurum
ları dışından gelen öğretim üyesi, öğretim görevM 
ve asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde gö
revli öğretim elemanları için de aynen uygulanır. 

KONFERANS ÜCRETİ : 
MADDE 43. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca belirlenen öğretim prog
ramı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 nci dere
ce Devlet memurlarına (250) 

b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere (200) 
lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlarda 
herbir (konferans için konferans ücreti ödenir. Hizmet 
içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarifeli ve 1467 sayılı Harp Akademile
ri Kanununun 11 nci maddesi uyarınca harp akademi
lerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda (Harp 
okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yüksekokulu, özel 
ihtisas okulları, istihbarat Okulu, NBC Okulu... gibi) 
'konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile 
üniversite öğretim üyelerine, 1(250) 

b) Türk ve yabancı sivil memurlara (200) 
lira herbir konferans için, konferans ücreti ödenir. 

(Danfişnra M e l i k i n Kabull Ettiği Metin) 

yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına da
yanılarak) izin almaları zorunludur. 

5. 1765 sayılı Yasanın 1991 sayılı Yasa ile değişik 
14 ncü maddesinde yer alan ek ders ücretine ilişkin 
hükümler; üniversite, akademi, gençlik ve spor aka
demileri ve 2237 sayılı Yasa ile üniversite ve aka
demilere bağlanan yüksekokullara, öğretim kurum
ları dışından gelen öğretim üyesi, öğretürn görevM 
ve asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde gö
revli öğretim elemanları için de aynen uygulanır. 

KONFERANS ÜCRETİ : 
MADDE 42. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte yöneıim kurullarınca belirlenen öğretim prog
ramı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 nci dere
ce Devlet memurlarına (250) 

b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere (200) 
Erayı aşmamak üzere 'kurumlarca saptanan tutarlarda 
herbir konferans için konferans ücreti ödenir. Hizmet 
içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademile
ri Kanununun 1>1 nci maddesi uyarınca harp akademi
lerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp 
okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yüksekokulu, özel 
ihtisas okulları, İstihbarat Okulu, NBC Okulu... gibi) 
ıkoriferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile 
üniversite öğrettim üyelerine, '(250) 

b) Türk ve yabancı sivil memurlara (200) 
lira herbir konferans için, konferans ücreti ödenir. 



(Hüfcüırtetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazinle Ve Kamu Kandaşlarına İfişkSn HüMknlefe' 

BİRİNCİ BÖLÜM 

HiGÜne İşicraleri 

HAZÎNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ: 

MADDE 44. — 1050 «ayılı Muhasebeî Umumiye 
Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amaçları ile maü yrl içinde ger
çek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazîne bonoları 
saftmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, sa
tılacak Hazme bonolarının çeşitlerim, satış koşutları
nı ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 50 
nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasın
dan kısa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Hazine bonolarının fafe ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler 
her türlü vergi ve resimden muaftır. 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 

MADDE 45. — Üçüncü maddede saptanan tutara ka
dar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıka
rılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme sü
resi basım ve satış yöntemleri ve diğer koşulları Ma
liye Bakanlığınca saptanır. Bu tahvillerin basım gi
derleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komis
yon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan 

— 88 

(öcnışma Med&Jıin KalbuS Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜKISIM 

Hmtoe Ve Kamu Kun t l a r ı na İt̂ k&n HüfldJmlef 

BİRİNİCİ BÖLÜM 

Hatziinte İştlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ: 

MADDE 43. — Genel Bütçe ödemelerini zama
nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik 
dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etki
lenmesini önlemek amaçlan ile mali yıl içinde gerçek 
ve tüzelkişüere en çok <bir yıl vadeli Hazine bonoları 
satmaya, gerektiğinde bu bonoları satm almaya, sa
tılacak Hazine bonolarımın çeşitlerini, satış koşulları
nı ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 50 
nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasın
dan kısa vadeli avans almaya Maliye Balkanı yetkili
dir. 

Hazine bonolarının fa'iz ve 'bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün 'işlemler 
her türlü vergi ve resimden muaftır. 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ : 

MADDE 44. — Üçüncü maddede saptanan tutara ka
dar İç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıka
rılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme sü
reci basım ve satış yöntemleri ve düğer koşulları Ma
liye Bakanlığınca saptanır. Bu tahvillerin basım gü
derleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komis
yon ve banka muameleleri vergileri tile satışa katılan 



(Hükümetin Teklifi) 

bankaların sataş işlemleri dolayısı ile yapacakları her 
türlü gider, vergli, resim ve harçların Hazinece ban
kalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uy
gulanacak şekil ve esaslar Maliye 'Bakanlığı ile Tür
küye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 ve 
2490 sayılı Kanunlar hükümleri uygulanmaksızın ba-
ğntlanacak mali servis protokolü ile saptanır. 

Çıkarılacak tahvillerin f aliz ve anapara ödemeleri ile 
yukarıda sözü geçen maüi servis anlaşmasında yer ala
cak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konso
lide Devlet borçlan 'ile ilgili güder ve işlemler her fliür-
Jü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile 1981 
ve daha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet Tahvili 
ve HazSne bonoları ve diğer konsolide devlet borçla
rıyla ilgili işlemlerde de geçerKdir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının 
yapacakları 'ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak rriflli emlak bedellerinin ödenme-
sünde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvilleri 
aşağıdaki türlerde olabilir. 

A) Hazinece çıkarılmış ve halen' tedavülde bulu
nan 20 yıl vadeli ve heran paraya çevrilebilir, Devlet 
iç borçlanma tahvillerinin taşıdığı koşullar ile tahvil 
çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, 
Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan bu 
tür Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır. 

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 
Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri farklı, 
birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet iç borç-
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(Etenışıııa MecK&mn Kabul Ettiği Afetin) 

bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacakları her 
türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece ban
kalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uy
gulanacak şekil ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 ve 
2490 sayılı Kanunlar hükümleri uygulanmaksızın ba
ğıtlanacak mali servis protokolü ile saptanır. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile 
yukarıda sözü geçen mali servis anlaşmasında yer ala
cak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konso
lide Devlet borçları dle ilgili 'gider ve işlemler her *ür-
lü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile 1981 
ve daha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet Tahvili 
ve Hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borçla
rıyla ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının 
yapacakları 'ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak milli: emlak bedellerinin ödenme
sinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvilleri 
aşağıdaki türlerde olabilir. 

A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan 20 yıl vadeli ve heran paraya çevrilebilir, Devlet 
iç borçlanma tahvillerinin taşıdığı koşullar ile tahvil 
çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, 
Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan bu 
tür Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır. 

B) Hazünece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 
Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri farklı, 
birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet iç borç-



(Hükümetin Teklifi) 

lanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak 
faiz ve diğer koşullar 'bu madderün (A) fikrasma göre 
çikarılacaik Devleit iç borçlanma (tahvillerine uygulan
maz. 

Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak 
zorunda bulunan banka, anonim ve Mmited şirketler 
ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tah
villeri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, 
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı koşullarla, ban
kalarda hesap açtırılmak suretiyle de çıkarılabilir. Bu 
yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşullan Ma
liye Bakanlığınca saptanır. 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İUE DIŞ BORÇ
LANMA : 

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 
mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde ilgili ku
ruluşlara ali!t bütçelerin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yılı içinde hareanamayan ödenek artıkları, 
izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre dfâvrolunur. 

1981 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

lanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak 
faiz ve diğer koşullar bu maddenin (A) fıkrasına göre 
çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahvillerine uygulan
maz. 

Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak 
Zorunda bulunan banka, anonim ve lirnlted şirketler 
ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tah
villeri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, iste
yenler adına, Devlet tahvillerinin taşıdığı koşullarla, 
bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de yapılabilir. 
*Bu yöntemle borçlanmanın biçim ve koşullan Ma
liye Bakanlığınca saptanır. 

PROGRAM VE PROJE KREDİSİ ÎLE DIŞ BORÇ
LANMA •: 

MADDE 45. — A) 'Yabancı ülkeler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapılmış 
ve yapılacak anlaşmalar uyannca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler ficin sağlanacak 
yardımlar ile program ve proje kredisi ve hibe olarak 
mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası 
karştlıklan ile malzeme ve hizmet bedellerim bir yan
dan bütçeye gelir, düğer yandan gerektiğinde ilgili ku
ruluşlara aJüt bütçelerin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yüı içinde hareanamayan ödenek artıkları, 
izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1981 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk lirası karşılıktan ile malzeme ve 
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hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
'işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla ya
pılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine göre; 
Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafından 
harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması ka
rarlaştırılmış tutarları ve sözkonusu anlaşmalar hü
kümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması ge
rekecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası 
kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardım
larıyla program kredilerinin sağladığı veya sağlaya
cağı Türk lirası karşılıklarından ayırarak belidi he
saplara yatırmak veya saptanan amaçlar için kullanıl
mak üzere 'bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bun
ları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da 'Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına kar
şılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidlrr. 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk lirası karşılıklarını, gerek
tiğinde, bütçeye gelir ve Ibu konuda yapılacak geri öde-
mekıân gefldktiniijği ifcuttariaırı Maliye Bakanlığı büt-
çesfine ödemek ve gider kaydetmeye Malîye Bakanı 
yetkilidir. 

iMADDE 47. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı (banka ve kurumlardan 'borç
lanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin 
çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıy
la ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu 
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hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla ya
pılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine göre-, 
Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafından 
harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması ka
rarlaştırılmış tutarları ve sözkonusu anlaşmalar hü
kümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması ge
rekecek parayı, yabana ülke, kuruluş ve uluslararası 
kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardım
larıyla program kredilerinin sağladığı veya sağlaya
cağı Türk lirası karşılıklarından ayırarak belirli he
saplara yatırmak veya saptanan amaçlar için kullanıl
mak üzere bütçeye getir ve ödenek kaydetmeye ve bun
ları harcamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına kar
şılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yefökilidfa1. 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan Viskilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, gerek-
ttiğiöde, ıbütçeye gelir ve bu konuda yapıilacak geri öde
melerin gerektirdiği Itutarları Maliye Bakanlığı Ibüt-
çestine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MAlDDE 46. — Yafbancı ülkeler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka vs kuruımlamdan borç
lanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin 
çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artutmak amacıy
la ve anlaşmalar hükümleri uyarınea kamu 
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31.5.1963 /tarih ve 244 sayılı Kamın ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı (Kanun hükümlerine ıtalbi değildir. 

1981 yilında ve daJha öncdkâ bütçe yillarımda ba
ğıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkında da bu "hüküm 
uygulanır. 

SELEKTİF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER : 

MADDE 49. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla
tılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı 
ödemesi yapılır. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLE
RİN HAZİNEYE GEÇİŞİ : 

MADDE 50. — Maliye Bakanı, bütün saymanlık
ların çeşidi neden'lerle Hazine hesapları dışında kalan 
mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her 
çeşit paralarım Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu 
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli ön
lemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

GERİ VERİLECEK PARALAR : 

MADDE 51. — 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı 
Yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) 
programının (05) altprogramının, (527) faaliyetlerine 
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31.5.1963 'tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun (hlükümllerine OalbÜ değildir. 

1981 yıllında ve daha önceki bütçe yıllaranda ba
ğıtlanmış (benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

SELEKTİF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER : 

MADDE 48. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla
tılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıylla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve tou kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı 
ödemesi yapılır. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLE
RİN HAZİNEYE GEÇİŞİ : 

MADDE 49. — Maliye Bakanı, bütün saymanlık
ların -çeşitti neden'lerle Hazine hesapları dışında kalan 
mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her 
çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu 
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli ön
lemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bîr saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

GERİ VERİLECEK PARALAR : 

MADDE 50. — 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı 
Yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) 
programının (05) altprogramının, (527) faaliyetlerine 
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'konulan geri verilecek paraların ödeme biçim ve 
yöntemleri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapıflacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır : 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI : 

MADDE 52. — 1982 mali yılında, Genel Bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçelli idareler, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri 'ile benzeri kuruluşlar ve 48 nci 
maddede tanımlanan fonlara tasarruf eden kuruluş
lar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve 
sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Mali tabloları, 
d) 'Birbirleriyle borç alacak durumlarını, iDgili 

mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giren 'idare, ku-

nuluş, teşebbüs ve (kuramlardan, her türlü mali işlem
leri ile ilgili 'bilgi, belge ve hesap durumlarını alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
borç ödetme olanakları üzerinde inceleme yaptırmaya, 
programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge 
ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, ku
ruluş, teşebbüs ve (kurumların bütçe ödeneklerini kes
meye ve diğer imkânlarını durdurmaya; bütçe cde
nekleri ile diğer olanakları en eiEkin şekilde kullanmak 
üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 
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konulan geri verilecek paraların ödeme biçim ve 
yöntemleri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır : 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI : 

MADDE 51. — 1982 mali yılında, Genel Bütçeye 
dâhil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 48 nci 
maddede tanımlanan fonlara, tasarruf eden kuruluş
lar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve 
sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Maili tabloları, 
d) BiırbMeriyle borç alacak durumlarını, ilgili 

mercilere vermek; zorundadırlar. 
MaÜye .Balkanı madde Ikapsamuna giren idare, ku

ruluş, teşebbüs ve ikurumlardan, her türlü mali üşfem-
ieri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptırmaya, 
programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge 
ve hesap durumlarını ibraz etımeyen idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kes
meye ve diğer imkânlarını durdurmaya; bütçe öde
nekleri ile diğer olanakları en eitkin şekilde kullanmak 
üzere gerekli önlemleri almaya yetlküidir. 
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MADDE 53. — 6.12.1960 tartiMi ve 154 saydı Ka
nunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahki
me tabi foltularak, talksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık 
dönem sonunda başlaması kabul edilen borçlardan 
TC Merkez 'Bankasına yapılacak olan ödemelerin 
faiz ve anapara taksMeni için 1982 mali yılında öde
me yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

SERMAYE DEĞÎŞİKLİĞÎ VE KÂRA İLİŞKİN 
HÜKÜMLER : 

MADDE 54. — Kamu İktisadi Teşebbüslerimin 
yönettim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1981 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağanüsitü 
yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine maihsup 
edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarlar, bütçeye 
gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları çer
çevesinde veya genel kurul kararlam gereğince serma
yesine malhısup veya kendilerine ikraz edilmek üzere 
bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 55. — Tekel Genel Müdürlüğünün; 

a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş 
Hazine paylarım, 

ıb) Milli Korunma Kanununa göre yaprak ve tü
tün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser
mayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre Ha
zineye ödenmesi gereken tutarları, 
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MADDE 52. — 6.12Jİ960 tarilMi ve 154 sayılı Ka
nunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahki
mle tabi (tuitulaırak, taksit ödemeleri 3 J 10.1963 târih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık 
dönem sonunda başlatması kabul edilen borçlardan 
TC Merkez Bankasına yapıilaeak olan ödemelerin 
faiz ve anapara taksjtlleııi için 1982 mali yılında öde
me yapılmaz ve bu sure için fak yürütülmez. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN 
HÜKÜMLER : 

MADDE 53. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
yönetÜm veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1981 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağanüstü 
yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup 
edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarlar, bücçeye 
gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları çer
çevesinde veya genel kurul kararları gereğince serma
yesine maihsup veya kemÜ'lerine ikraz edilmek üzere 
bütçeye ödenek veya gider fcaydetaeye Maliye Ba
kam yetkilidir. 

iMADDE 54. — Tekel Genel Müdürlüğünün; 

a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş 
Hazine paylarını, 

b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak ve fcü-
Itün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser-
ımayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 saydı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre Ha
zineye ödenmesi gereken 'tutarları, 

B 

MAD 
madde 

SER 
HÜKÜ 

MAD 
madde 

•MAD 
madde 



$ 

© 



(Hükümetin Teklifi) 

c) Kamu (İktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatınım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş 
sermayelerine ımalhsup etmeye veya vadelerini uzat
maya, 

d) ;Bu işlemlerin gerçekleşmesi aımacııyla gerekli 
tutarların, niteliğine göre »bütçeye gelir veya ödenek 
ive gider kaydettirmeye, 

(Maliye ıBalkanı yetkilidir. 

MADDE 57. — Devüet Yatırım Bankası Kanunu
nun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadi Te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da, öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden 
yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkinidir. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDENEKLER : 

MADDE 58. — Genel Bütçeye dahil daireler kat
ma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
'geçmiş yıllarda ve 1982 malî yılında, birbirlerine, Hazi
neye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare ve 
müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Ban
kasına ve T. C. Merkez Bankasına her çeşit işlemler
den doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını 
nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve ala
caklarının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, mah
sup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler 
sonuçlarım gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya 
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c) Kamu İktisadi Teşeobüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatımm ve finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş 
sermayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzat
maya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarlarım, niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek 
ve gider kaydettirmeye, 

'Maliye 'Bakam yetkilidir. 

MADDE 56. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu
nun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadi Te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden 
yararlandırmaya Maliye Bakam yetkifidir. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDENEKLER : 

MADDE 57. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat
ma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yıllarda ve 1982 mali yılında, birbirlerine, Hazi
neye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare ve 
müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Ban
kasına ve T. C. Merkez Bankasına her çeşit işlemler
den doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını 
nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve ala-
caklarının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, mah
sup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler 
sonuçlarım gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya 
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da yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve 
kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını is
tendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. 

MADDE 59. — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 
sayılı, 1 2 . 6 . 1963 tarihli ve 250 sayılı, 2 6 . 7 . 1 9 6 5 
tarihli ve 691 sayılı, 22 , 6 . 1975 tarihli ve 1902 sa
yılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 
sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası 
Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine 
borç ve alacaki'armı, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılabilmesi için veya yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblağların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do
layısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
ları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle 
tasfiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadele
rine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince 
yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, öde
nek ve gider kaydının yapılmasında bu kanunun 
(58) nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri fa
izsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların 

— 98 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

da yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve 
kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını is
tendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. 

. MADDE 58, — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 
sayılı, 1 2 . 6 . 1963 tarihli ve 250 sayılı, 2 6 . 7 . 1965 m 
tarihli ve 691 sayılı, 2 2 . 5 . 1 9 7 5 tarihli ve 1902 sa
yılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 
sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası 
Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine 
borç ve alacakllarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılaibilmesi için veya yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblağların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do
layısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
ları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle 
tasfiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadele
rine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince 
yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, öde
nek ve gider kaydının yapılmasında bu kanunun 
(58) nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri fa
izsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların 
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uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 60. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
lan Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç Öde
meleri^ programının (02) «Dış Devlet Borçları» alt-
programının ilgili faaliyet ve harcama kalemine ko
nulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 61. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine yapılacak «İktisadi Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi uygulanır. 

MADDE 62. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(920-01-3-121 Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırım ve 
finansman programı gereğince 440/24'e göre ödene
cek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki 
yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, 
genel yatırım ve finansman programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 63. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniy
le gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bo
nolara Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 64. — Türkiye Elektrik Kurumu, Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Sosyal Sigortalar 
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uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 59. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç Öde
meleri» programının (02) «Dış Devlet Borçları» alt-
programının ilgili faaliyet ve harcama kalemine ko
nulan ödenekten karşılanı*. 

MADDE 60. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 
katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine yapılacak «İktisadi'Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 61. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(920-01-3-121 Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırım ve 
finansman programı gereğince 440/24'e göre ödene
cek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki 
yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, 
genel yatırım ve finansman programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 62. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri, nedeniy
le gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bo
nolara Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 63. — Türkiye, Elektrik Kurumu, Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Sosyal Sigortalar 
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Kurumuna olan ve 1.7.1981 tarihinden sonra doğ
muş borçlarım vadesinde ödemeyen belediyelerin, bu 
borçlarını ödemelerini sağlamak üzere, 2.2.1981 tarih 
ve 2380 sayılı Kanun gereğince, genel bütçe vergi ge
lirleri tahsilatından ayrılarak İller Bankasında topla
nan ve kendilerine hisse olarak ödenecek payların 
% 80'ini kısmen veya tamamen anılan alacaklı 'ku
ruluşlara ödetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Ancak, 
1.7.1981 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar için, 
devredilecek tutar, belediye adına ödenmesi gereken 
tutarın yüzde 25'ini geçemez. 

MADDE 65. — 1979, 1980, 1981 ve 1982 yılla
rında yabancı devletlerden sağlanan krediler ile 1978, 
1979 ve 1980 yılları için OECD ülkeleri ile imzala
nan dış borç erteleme anlaşmaları kapsamına giren 
garantili ticari kredilerin Türk Lirası karşılıklarından; 

1. 1978, 1979, 1980 yıllarında Hazine hesabına 
alınarak yılı bütçelerine gelir (çeşitli gelir - istikraz
lar hâsılatı) kaydedilmiş meblağları, bu bütçelerin ge
lir tertiplerinden çıkararak adi emanettler hesabına 
almak üzere; Devlet Borçlan Saymanlığının daha ön
ce ilgili mercilere verilmiş bulunan zamanı idare he
sapları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmaya, 

2. Yukarıda sayılan borçların anapara ve faizle
rinin ödenmesi sırasında, bunların Türk Lirası karşı
lıklarını cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

— ioo — 

(Danışma Medisâmn Kabul Ettiği Metin) 

Kurumuna olan ve 1.7.1981 tarihinden sonra doğ
muş borçlarım vadesinde ödemeyen belediyelerin, bu 
borçlarını ödemelerini sağlamak üzere, 2.2.1981 tarih 
ve 2380 sayılı Kanun gereğince, genel bütçe vergi ge
lirleri tahsilatından ayrılarak İller Bankasında topla
nan ve kendilerine hisse olarak ödenecek payların 
% 80'ini kısmen veya tamamen anılan alacaklı ku
ruluşlara ödetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Ancak, 
1.7.1981 tarihînden önceki dönemlere ait borçlar için, 
devredilecek tutar, belediye adına ödenmesi gereken 
tutarın yüzde 25'ini geçemez. 

MADDE 64. — 1979, 1980, 1981 ve 1982 yılla
rında yabancı devletlerden sağlanan krediler ile 1978, 
1979 ve 1980 yılları için OECD ülkeleri ile imzala
nan dış borç erteleme anlaşmaları kapsamına giren 
garantili ticari kredilerin Türk Lirası karşılıklarından; 

1. 1978, 1979, 1980 yıllarında Hazine hesabına 
alınarak yılı bütçelerine gelir (çeşitli gelir - istikraz
lar hâsılatı) kaydedilmiş meblağları, bu bütçelerin ge
lir tertiplerinden çıkararak adi emanetler hesabına 
almak üzere; Devlet Borçları Saymanlığının daha ön
ce ilgili mercilere verilmiş bulunan zamanı idare he
saplan üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmaya, 

2. Yukarıda sayılan borçlann anapara ve faizle
rinin ödenmesi sırasında, bunların Türk Lirası karşı
lıklarını cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerine gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

REMO : 

MADDE 66. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşki
latlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilme
si amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kındaki 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 1601 
sayılı Kanunun yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili büt
çede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkili kılın
mıştır. 

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAPIM * ONARIM 
İŞLERİ : 

MADDE 67. — 10j6,<1933 tarifli ve 2287 saydı Ka
nunun 16 ncı maddesinde öngörüleni tarihli ve bedii 
değer taşıyan yapıKHaıra i>zgü mözederiilm her ftürfii yö
netiri ve idame huzmelileri l e müze ve kütüphanele
ri de içine alacak «Kültür merkezleri» nlin proje ve 
inşaattan aynı kanunun tarihi anıtlarını korunmasına 
ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle 'ilgili hükümlerine 
dayanılarak Külttür Bakanlığınca yürütülür. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER; 
BAKANLIĞININ YAPIM İŞLERİ: 

MADDE 6S. — Köy îşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar, 

a) İçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel iMüdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu-
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

REMO : 

MADDE 65. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşki
latlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilme
si amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kındaki 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 1601 
sayılı Kanunun yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili büt
çede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkili kılın
mıştır. 

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YAPIM -
ONARIM İŞLERİ : 

MADDE 66, — I10.6J1933 taırih ve 2287 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesinde öngörülen tarihi ve bedii 

değer taşıyan yapriflarai özgü müzelerini her türlü yö
netin! ve idame hizmeleri i e müze ve kütüphanele
ri de içine alacak «Kültür merkezleri» nin proje ve 
inşaatları aynı kanunun tarihi anutların korunmasına 
ve onarılmasına; ilişkim hizmetlerle ilgili hükümlerine 
dayanılarak Küttür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür. 

JKÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞININ YAPIM İŞLERİ: 

MADDE 67. — Köy îşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çikıncaya kadar, 

a) İçmesuflan yapımımda, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kamı-
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nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer iş
lemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) IKöy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun 
1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yol
ları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun 
yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlem-
lerrile ilgili yetki ve hükümlerinim, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığınca devam olunur, 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
LOJMANLARI : 

MADDE 69. — Milli Savunma Bakanlığına ayrıl
mış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunma
larına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygula
nır. 

DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA 
YAPILACAK YARDIMLAR : 

MADDE 70. — Genel ve katma bütçeli kuruluş
lar, bütçelerindeki «Dernek, btirlk, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödeme
ler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden! yapacakları 
yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları 
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetleri
ni gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar 
üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş prog
ramlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekte zo
runludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incele-
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nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer iş
lemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Kanunun 
yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlem
leri ile ilgili yetki ve yükümlerinin, 

Uygulanmasına Köyişleri ve Kooperatifler Bakan
lığınca devam olunur 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
LOJMANLARI : 

MADDE 68. — Milli Savunma Bakanlığına ayrıl
mış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunma
larına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygula
nır. 

DERNEK VE BENZERÎ KURULUŞLARA 
YAPILACAK YARDIMLAR : 

MADDE 69, — Genel ve katma bütçe! kuruluş
lar, bütçdîerindekii «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandıik, vakıf ve benzeri (teşekküllere yapılacak ödeme
ler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları 
yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları 
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetleri
ni gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar 
üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş prog
ramlarının gerçekleştirilme durumlarını izlemekte zo
runludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incele-
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melere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde öde
nebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

KİŞİ BORÇLARI : 

MADDE 71. — A) Saymanlık hesaplarında ka
yıtlı olup, zaman aşımına uğrayan veya zorunlu ne
denlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Yasanam 133 ncü maddesi uyarınca Ma
li Müşavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiği
ne karar verilenlerin kayıttan düşme işlemlerini yap
maya; 

B) Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıkları adına ödenek ve bütçeye özel gelir kayde
dilmiş ve hizmet görüldüğü halde belge sağlanama
dığından mahsup edilmemesi nedeniyle bütçeden 
mahsup edilecek ödemeler hesabından eşhas borçları 
hesabına nakledilmiş, Hazine İç Ödemeler Sayman
lığı hesaplarında kayıtlı toplam 1.459.944 liranın si
linmesine ve karşılığı özel gelirin çeşitli gelirlere 
aktarılmasına, 

Maliye Bakanı yetkilidir, 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 10.000, lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

melere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde öde
nebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

KİŞİ BORÇLARI : 

MADDE 70. — A) Saymanlık hesaplarında ka
yıtlı olup, zaman aşımına uğrayan veya zorunlu ne
denlerle tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Yasanaın 133 ncü maddesi uyarınca Ma
li Müşavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiği
ne karar verilenlerin kayıttan düşme işlemlerini yap
maya; 

B) Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıkları adına ödenek ve bütçeye özel gelir kayde
dilmiş ve hizmet görüldüğü halde belge sağlanama
dığından mahsup edilmemesi nedeniyle bütçeden 
mahsup edilecek ödemeler hesabından eşhas borçları 
hesabına nakledilmiş, Hazine İç Ödemeler Sayman
lığı hesaplarında kayıtlı toplam 1.459.944 liranın si
linmesine ve karşılığı özel gelirin çeşitli gelirlere 
aktarılmasına, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 10.000 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 
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DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU 
İŞLEMLER : 

MADDE 72. — Devletin mahkemelerce hükme bağ
lanan para cezaları da dahil olmak üzere, her türlü 
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediye
si ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet 
kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında sap
tanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu ile lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 73. — Muhasebe! Umumiye Kanununun 
108 nci maddesinde saptanan mahsup süreleri mali 
yılın 3 ncü ayı sionunda biter. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 

MADDE 74. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe 
yasalarmde yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞI : 

MADDE 75. — 1982 mali yılı içiride, Milli Savun 
ma Ba'kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan 
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DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU 
İŞLEMLER : 

MADDE 72, — Devletin mahkemelerce hükme bağ
lanan para cezalan da dahil olmak üzere, her türlü 
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediye
si ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet 
kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında sap
tanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu ile lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır-

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MAHSUP SÜRESİ : 

MADDE 72. — Mühasebei Umumiye Kanununun 
108 nci maddesinde saptanan mahsup süreleri mali 
yılın 3 ncü ayı sonunda biter. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 

MADDE 73. — Bu Kanun hükümleri, kendi bütçe 
kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞI : 

MADDE 74. — 1982 mali yılı içinde, Milli Savun
ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan 
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akaryakıt ve madeni yağların, (38.19.29) tarife pozis
yonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kim
yevi müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı 
İstihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additifler) dış 
alımı ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, 
Gümrük Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan Dam
ga Resmi, Rıhtım Resmi, ithalde ve da'hilde alınan 
İstihsal Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

{27.1C) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt 
ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı ge
reksinimleri için adı geçen kuruluşlara veya onların 
gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan 
müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçeve
sinde teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksinim
leri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis 
olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutanlığı 
dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt 
dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, 
makine ve .'teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve 
yapılacak dış alımları bu maddenin 1 nci fıkrasında 
yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak 
salah, makine, jenaıratör, telsiz, radar ve muhabere 
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akaryakıt ve madeni yağların, (38.19.29) tarife pozis
yonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kim
yevi müstahzarlar ile (34.C2.38.19) yalnız makine yağı 
istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additifler) dış 
alımı ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, 
Gümrük Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan Dam
ga Resmi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dahilde alınan 
İstihsal Vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. . 

(27.1 C) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt 
ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ge
reksinimleri için adı geçen kuruluşlara veya onların 
gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan 
müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçeve
sinde teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksinim
leri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis 
olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutanlığı 
dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt 
dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, 
makine ve teçhizatı ile mdzeme'lerinin yapılmış ve 
yapılacak dış alımları bu maddemin 1 nci fıkrasında 
yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak 
silah, makine, jenaratör, telsiz, radar ve muhabere 
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cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses 
»ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazı-
matı 1982 mali yıh içinde Gümrük Vergisi ve resim
lerinden bağışık olarak ithal edilir, 

MALÎ YILDA KISMEN YIA DA TAMAMEN 
UYGULANMAYACAK YASA HÜKÜMLERİ : 

MADDE 76. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 
sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21 . 10 . 19160 tarih 
ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

2, 16972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, 
3. il 744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi, 
4. 18 . 7 . 1981 tarih ve 2487 ?ayılı Kanunun 10 

ncü maddesinin (a) fıkrası, 
5, 18 . 2 . 1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Ta

şıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşte
rek Tra £ik Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

(Hükümleri, 1982 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu
tarları düzeyinde uygulanır. 

İB) 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun 42 
nci maddesine göre verilecek emekli aylığının net 
miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1982 mali yılı 
için 50 000 liradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarih 
ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan kanunda, sa
yılan kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok 
edilmesini bu Yasa hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacaklara yönetmelikler doğrultusunda yerine ge-
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cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses 
ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazı-
matı 1982 mali yıh içinde Gümrük Vergisi ve resim
lerinden bağışık olarak ithal edilir. 

MALÎ YILDA KISMEN YİA DA TAMAMEN 
UYGULANMAYACAK KANUN HÜKÜMLERİ : 

MADDE 75. — A) 1. 9.6,1958 tarihli ve 7126 
sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21 . 10 . 1960 tarih 
ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

2, 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, 
3, il744 sayılı 'Kanunun ek 3 ncü maddesi, 
4. « . 7 . 1981 tarih ve 2487 sayılı Kanunun 10 

ncü maddesinin (a) fıkrası, 
5. 18 . 2 . 1963 tarih ve 19/ sayılı Motorlu Ta

şıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşte
rek Trafik Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1982 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ügdıli tertiplerine konulmuş ödenek tu
tarları düzeyinde uygulanır. 

3) 5434 sayılı TC. 'Emekli Sandığı Kanununun 42 
nci maddesine göre verilecek emekli aylığının net 
miktarı (Sosyal yandım zamma dahi) 1982 mali yılı 
için 62 500 biradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarih 
ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan kanunda, sa
yılan kurumilar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok 
edilmesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacaklara yönetmelikler doğrultusunda yerine ge-
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tirebiürler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanı
larak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış olan 
yönetmelikler 1982 mali yılında da geçerliliğini ko
rur), 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 876 sayılı (Kanunun 7 nci ve bu madde
ye ek 5 . 12 . 1928 tarih ve'1366 sayılı ; 13 .112 . 1934 
tarih, ve 2609 sayılı; 10 . 3 . (1930 tarih ve '1569 sa
yılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı; 1 1 . 6 . 1933 
tarih ve 2304 sayılı kanunlar 'ile 3054 saydı Kanu
nun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 
tarih ve 1601 sayılı IKanunla değişik 1379 sayılı Ka
nunun 5 nci -maddesi; 

3. (16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı işçi Sigortala
rı (Kanununun 2158 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesinin <b) fıkrasında belirtilen tahvillere yatı
rılacak yedek akçeler için maddede öngörülen. % 10, 

4. 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol (Kanu
nunun 5 . 4 . 1979 tarih ve 1702 sayılı Petrol Refor
mu Kanununun 8 noi maddesi ile değişik 23 ncü 
maddesinin 1 noi fıkrasının i(b) bendi; 

5. 24 . 12 . 1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu (Kanununun 31 nci mad
desinin radyo alıcılarına ilişkin hükmü. 

6. 29 . 8 . 1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Öde
nek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası; 

7. [Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu-
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tirebilirler. Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanı
larak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış olan 
yönetmelikler 1982 maıM yılında da geçerliliğini ko
rur )j 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu madde
ye ek 5 . 12 . 1928 tarih ve 1366 sayılı ; 13 -12 . 1934 
tarih, ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarih ve 1569 sa
yılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı; 1 1 . 6 . 1933 
tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanu
nun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 
tarih ve 1601 sayılı (Kanunla değişik 1379 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi; 

3. 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanu
nunun 5 t 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Refor
mu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü 
maddesinin 1 noi fıkrasının (b) bendi; 

4. 34 . 12 . 1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Rad* 
yo ve Televizyon Kurumu (Kanununun 31 nci mad
desinin Radyo alıcılarına lüiskin hükmü; 

5. 129 . 8 . 1977 günlü Ve 2108 sayılı Muhtar Öde
nek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 tıci maddesinin 
2 noi fıkrası; 

6. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca Iskm Ülke
leri, Kuruluşları, Fonları ve 'İslam Kalkınma Banka
sı için aynı 'Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğer
lerine ilaveten); 
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nun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca İslâm ülke
leri, kuruluşları, fonları ve İslam Kalkınma Banka
sı için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğer
lerine ilaveten); 

8. 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişlik 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası, 

9. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin (e) fıkrası; 

10. 20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun 
ek 4 ncü maddesi; 

D) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
1 6 . 2 . 1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 
ncü maddesinde yer salan % 7 tahdit; 

Hükümleri, 1982 mali yılında uygulanmaz. 
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7. 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası; 

8. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 nci 

• maddesinin ı(c) fıkrası; 

9. 20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 
4 ncü maddesi; 

10. 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 11 nci 
maddesi,, 

D) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
16 . 2 , 1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinde yer alan % 7 tahdit; 

Hükümleri, 1982 mali yılında uygulanmaz. 

E) 2 . 2 . il 981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gere
ğince Genel Bütçe gelirleri tahsilatından ayrılacak 
% 5 payların % 20 sinden oluşan Fon gelirleri 1982 
yılı içinde sadece iller fBankasmın programında bu-

I iunan belediye alt yapı tesis ve projeleri için kulia 
[ nilir. 
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YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MADDE 77̂  — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinde yü
rürlüğe girer,; 

MADDE 78. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Dev

let Başkanlığı Genel Sekreteri, 
b) Milli Güvenlik Konseyi (Milli Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterliği) ve Sayıştay Başkanlığı ile il
gili hükümlerini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reteri, 

c) Danışma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danış
ma Mecl'isi Başkanı, 

d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 

Yrd. 
Z. Baykara 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantiirk 

Devlet Bak. - Başbakan 

Yrd. 
T. Özoi 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 
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YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

MADDE 76. — Bu Kanun 13.1982 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 77. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Devlet 

Başkanlığı Genel Sekreteri, 
b) İMİMİ Güvenlik Konseyi (MM Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterliği) ve Sayıştay Başlkanlığı ile? il
gili hükürnleriıni Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reteri j 
c) Damşma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danışma 

Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Balkanı, 
Yürütür.. 

Devlet 'Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R Baturcdp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabi Kay. Bakam Turizm ve Tanıtma Bakanı 
S.- Kocatopçu S. Bingöl İ. Evliyaoğlu 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. §ide 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Ulaştırma Bakam V. 
M. R. Güney 

İmar ve fekân Bakam 
Dr. Ş, Tüten 

Kültür Bakanı 
Ct Baban 

D 
Prof. D 

Mill 

Tarım 
Prof 

Köy İ 
M 





/ 

o 

< 
I 
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(A) CETVELİ 

K U R U L U Ş L A R LİRA 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
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 
Milli Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

1 312 956 000 
401 799 000 
281 421 000 
858 078 000 
85 418 000. 

9 324 005 000 
1 675 281 000 

381 312 000 
347 032 000 
871 737 000 

12 233 855 000 
4 975 110 000 

28 057 514 000 
317 700 000 000 

6 682 247 000 
57 952 605 000 
35 679 514 000 
12 867 155 000 

835 065 490 000 
187 657 832 000 
38 069 948 000 

1 274 540 000 
50 098 445 000 

3 035 062 000 
31 884 570 000 

1 845 550 000 
12 296 675 000 
2 197 254 000 

15 691 304 000 
15 920 560 000 
12 985 076 000 
67 097 555 000' 

4 ÜÖ2 455 000 
8 802 349 000 

902 162 000 
126 193 000 

TOPLAM 1 780 640 059 000 





B-CETVELi 
(Genel Bütçenin Gelirleri) 
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3 — CETVELİ 
K O D L A R 

G
el

ir 
tü

rü
 

Bö
lü

m
 

K
es

im
 

M
ad

de
 

A Ç I K L A M A 
Madde 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergislİ 
Kurumtar vergiislij 
Gayrimenkul kıymet artışı vergâsii 
'Mali denge vergisi' 

SERVETTEN ALİNAN VERGİLER 
Emlak! v&rgiâ 
İMotorlu taşıülıair vergjisir 
Veraset ve iötikal vergiisi 
MALLARDAN ALINAN VERGİLER 
Da'h'iMe alınan istilhsaÜ vergM 
Akaryakıt ve tekel ovadlddıeıü dışmdalkti maddelerden 
alman iıstıJhsal vergisi! 
Akaryakuttaın dahide alınan isttiıbsal vergüsS 
Tekel maddeleriindbn alınan istihsal vergisi 
İşletme vergisi 
Şeiker isıtMak vergjisi 
Taşıt alım vergisi1 

Emlak alam vergisi 
Kaldırılan vergüler artıfklan 

HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
'Banka ve stigomta muameleleri vergisi 
"Nakliyat vergisi 
PTT Üizmetleni vergisd 

G E L İ 
Ke 

730 021 
1,30 00Q 

7 000 
37 077 

13 400 
7 000 

- 3 700 

160 500 

88 000 000 000 
2 500 000 000 

70 000 000 000 
6 700 

860 
8 000 

15 500 
40 

75 000 
3 700 
4 200 
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S 

(Bina inşaat vergisi 
Spor - Toto vergisi 
Damga vergisi! 
'İlan ve reklam hizmetleri vergisi 
Harçlar 

1 Tapu harçlar* 
2 Yargı 'harçları 
3 Noter harçlan 
4 Pasaport ve konsolosluk harçları 
5 Trafik harçları 
6 iDiğer harçlar1 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alman gümrük ver
gisi 

2 Akaryakıt gümrük vergisi 
3 Tek ve maktu vergi 

İtha'lde alınan istihsal vergli&i 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithaMe alınan is-

'tihsal vergisi 
2 Akaryakıttan ithalde alman istihsal vergisi 

İthalat damga resmî 
1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak 

idamga resmi 
2 Akaryakıttan Mıalde .alınacak damga resmi 

Rıhtım1 resmi 

G E L 

Madde 

1 7 
4 

60 0 
1 2 
16 9 

1 600 000 000 
3 100 000 000 
3 100 000 000 
2 100 000 000 
1 600 000 000 
5 400 000 000 

53 700 000 000 
3 700 000 000 
1 800 000 000 

67 900 000 000 
7 200 000 000 

4 200 000 000 
3 300 000 000 

59 

75 

7 

17 
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1 Akaryakıt dışmdakli maddelerden alınan nhtım »resmi 
2 Akaryakıttan alınan rıhtım resmi 

Dış seyahat harcamaları vergisi 

YERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILA
TI VE DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumter hâsılajtı 

1 (Resmi basımevleri okullar ve kurumlar hâsılatı 
2 Katıma bütçe! 'ikiairdJeHin gelir fazlaları 

(Devlet paylan 
1 '< Mükerrer sigorta şiricetterinidien alman 
2 'Petrolden devlet hakkı 
3 Petrolden devlet hüssesl 
4 Madenlerden devlet hakkı 
5 Oyum kâğıdı gelirleri 

(Belli güderler karşılığı gelrler 
1! Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Mer

kez Bankasından alınan 
2 Teftiş mukabil şirketlerden alman 

T.C. Merkez Bankası safi hâsılat] 

DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Taşınmaz malar satış bedelli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 

Taşınır mallar gelirleri 

G E L İ R 

Madde Ke 

10 200 000 000 
7 000 000 000 

7 200 

115 
,15 000 000 
100 000 000 

4 284 
15 000 000 
14 000 000 

3 000 000 000 
,1 255 200 000 

400 000 

200 000 
200 000 

600 

1 500 
400 000 000 

1 100 000 000 
2 473 
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A Ç I K L A M A 

1 Taşınır mallar satış gelirleri 
2 'Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
1 İktıisadii Devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3 Döner sermayelerden gelirleri 
4 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERt 
ALINANLAR 
Faizlletii 
Tavizlerden geri almanlar 
İkrazlardan geri almanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 
Vergli ve zam cezaları 
Trafik cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler' 

ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatı 
FONLAR 
lAikaryakıt listiikrar fonundiaıı Hazineye yatırılacak 
rnıEktaö 

G E L İ R 

Madde Kesim 

400 000 000 
2 073 ooo ooa 

40 103 0 
34 000 000 000 

100 000 000 
6 000 000 000 

3 000 000 

3 000 0 
,130 0 

12 000 0 

3 000 0 
8 000 0 
4 000 0 

67 294 0 

70 000 0 

50 000 0 
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Ş A Ç I K L A M A 
a 
S 

îsrtıikrar fonu hesabından Hazineye yatırılacak miktar 
(Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabından 
Hazineye devrolunacak miktar 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM : 

G E L İ R 

Madde Kesim 

1 00 

40 00 



I 


