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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan, §arfc vilayetlerin-

deki hayvancılığın bugünkü acil ihtiyaçları ve 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan da, Şark vila

yetlerinde yapılan deprem evleri; 
Konularında gündem dışı 'birer konuşma yaptılar. 
Belçika'ya gidecek: olan Millî Savunma Bakanı 

Zeki Yavuztürik'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi Türel'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'a Başkanlık 
tezkeresinde belirtilen sebep ve süre ile izin verilmesi 
ve 

Bir yasama yılında iki aydan fazla izin alması 
sebebiyle ödenek ve yolluğunun verilmesi; 

Kabul edildi. " 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 'Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler Kısmınm 1, 2, 4, 5 ve 
6 ncı sıralarındaki kanun tasarılarının görüşmelerinin 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları- üzerinde
ki kişisel konuşmalarda bütçenin lehinde, aleyhinde 
ve üzerinde olmak üzere söz verilmesine; 

Dair Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Aftitbirlik ile Tek

sif Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
nin iptal nedenine ilişkin sözlü sorusuna (6/221) 
Devlet Balkanı Kâzım Oksay cevap verdi; soru sa
hibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardâl'ın sözlü soru 
önergesi (6/187) soru sahibi izinli olduğundan, 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203), 
izmir Milletvekili Rüştü Şardağ (6/218), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/219), (6/225), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 

a'nın (6/223), 
Hatay Milletvekili Abdıurahman Demirtaş'ın 

(6/224), 
Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun 

(6/226), 
Sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Geneî Kurul

da hazır bulunmadıklarından, 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un sözlü soru 
önergesi (6/212) soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

- iSivas Milletvekili Ruşan Işın'ın sözlü soru öner
gesi de (6/222) soru sahibinin birden fazla sorusu
nun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 
nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler^ 
26.12.1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört 

•Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 sayılı Kanun
la Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında (1/613) ı(S. Sayısı. : 187), 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
'bulüne Dair (1/2Q) (S. Sayısı : 225) ve, 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme 
Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak-
ıkında (1/633) l(S. Sayısı : 227); 
, Kanun tasarıları kabul edildi ve kanunlaştı. 

25. İO. 1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Tasarısının (1/632) (S. Sayısı : 
226) maddeleri kabul edilerek tümü açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açılklandı.ı 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, 16.5.1984 
tarih ve 3006 sayılı Kütahya İli Gediz İlçesinin Mer
kezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanuna İki Mad
de ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/167) (S. Sayısı : 209) isteği üzerine, İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre, İçişleri Komisyonuna 
geri verildi. 

8 Aralık 1984 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak; üzere Birleşime saat 19.21 'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekİli 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğîu 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtüp Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 
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İL — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 12 . 1984 Cuma 

Tasarılar 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüslerimin Türkiye Bü

yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Haıklkında Kanun Tasarısı (1/638) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.12.1984) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(f/639) (Sağlık ve Sosyal İşler, Dışişleri komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.12.1984) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.12.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Erzurum1 Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Boğaz Köprüsü kâr ortaklığı hisse senetlerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/292) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.12.1984) 

KATIP ÜYELER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
36 ncı Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; bu nedenle görüşme
lere başlıyoruz. 

İV* — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 
149) (1) 

2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/609) (S. Sayısı : 150) (2) 

3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 1/558) 
(S. Sayısı : 220) (3) 

(1) 149 S. Sayılı Basmayazı ve ödenek cetvelleri 
Tutanağa eklidir. 

(2) 150 S. Sayılı Basmayazı ve ödenek cetvelleri 
Tutanağa eklidir. 

(3) 220 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimize göre 1985 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçe Kanun tasarıları ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun tasarılarının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Bu Bütçe, Meclisimizin görüşüp karara bağlaya
cağı ilk bütçedir. Bütün arkadaşlarımıza bu, bütçe 
müzakereleri sırasında yapacakları çalışmalarda ba
şarılar diliyorum. 

Tasarılar basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Burada. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MADİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Burada. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini 

almışlardır. 
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Komisyon raporlarının okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Raporların okunmasını kabul 
edenler... Raporlarm okunmasını kabul etmeyenler... 
Raporların okunması kabul edilmemiştir. 

Hükümet adına, iBütçeyi Genel Kurula sunmak 
üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'i davet ediyorum. Buyurun efendim. 
(Alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇ1N '(Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1985 Yılı Bütçe Tasarısı ile 
1983 Yılı KesMıesap Kanunu tasarılarını Yüce Mec
lisimize sunmak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, 1985 Yılı Bütçe Tasarısı ve 
1983 Yılı Kesinhesap Kanun tasarıları Yüce Mecli
sinize sunulmuştur. Bu tasarılar Plan ve Bütçe Ko
misyonunun 24 Kasım 1984 tarihinden bu yana sür
dürdüğü yoğun, özenli ve verimli çalışmalarıyla ve 
değerli katkılarıyla olgunlaşarak huzurlarınıza gelmiş 
bulunmaktadır. Kendilerine içten teşekkür dtmeyi 
zevkli bir borç telakki ediyorum'. Yüce Meclisimiz
den bu tasarıların memleketimiz için en mükemmel 
ve en yararlı şeklini alarak çıkacağına içtenlikle ina
nıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1985 Yılı Bütçesi 24 Aralık 
1983 tarihinde tasvibinize mazhar olmuş bulunan Hü
kümet Programımız ve Beşinci Beş Yıllık Plan he
deflerine uygun olarak hazırlanmış bir bütçedir. Ge
rek Devletin aslî fonksiyonlarının yerine getirilmesi, 
gerekse enflasyonla mücadeledeki ve diğer uygulama
lardaki başarımız açısından bu Bütçeye büyük önem 
vermekteyiz. Hedeflere ulaşılabilmek için 1985 Malî 
Yılı Bütçesinin gerçekçi olmasına, yeterli 'büyüklükte 
hazırlanmasına ve program hedefleriyle uyum içinde 
bulunmasına dikkat edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yapılan olum
lu katkılardan sonra 1985 Bütçesi, yine 1985 yılı için 
öngörülmüş bulunan gayri safî millî hâsılanın yakla
şık dörtte 'biri, yüzde 23,4 dolayında bir büyüklüğe 
sahip olmaktadır. Bu çerçeve içerisinde Devlet borç
larının zamanında ödenmesine, tasarruf anlayışına 
bütçe sürecinin bütün aşamalarında azamî özen gös
terilmesine ve net ücret artışlarının hedef alınan fi
yat artış hızının altında kalmamasına dikkat edile
cektir. 

Hükümet olarak Devlet bütçesini kalkınmamızın 
etkili araçlarından biri olarak görmekteyiz. Bu ne
denle 1985 yılında izlenecek olan maliye politikala

rının uygulanmakta olan ekonomi politikasıyla bir
likte yönlendirilmesine önem vermekteyiz. Mevcut 
kaynakların etkin ve verimli kullanılması, iktisadî ve 
sosyal gelişmenin daha ziyade yurt içi tasarruf artış
larına dayandırılması, nihayet fiyat artışlarını öngö
rülmüş bulunan hedef sınırında tutmak izlenecek ma
liye politikasının temel amacı olmaktadır. 

Enflasyonu öngörülen düzeye çekecek bir bütçe 
politikası uygulanması için kamu gelir ve harcamala
rında gerekli titizlik ve disipline büyük özen gösteri
lecektir. öte yandan, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının da ilk yılı olan 1985 Yılı Bütçesi içinde, ileride 
ayrıntılı bilgi sunacağım yatırımlara program hedef
leri doğrultusunda kaynak ayrılmasına dikkat edil
miştir. Bu arada yıl içinde ek ödenek talebime ge
rek bırakmayacak disiplinli bir bütçe uygulamasını 
hedef almış olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Konuşmamın üerideki bölümlerinde ayrıntılı ola
rak bilgi sunacağım 1985 Malî Yılı Konsolide Dev
let Bütçesinin yukarıda satırbaşları halinde verdiğim 
temel özellikerine topluca bakıldığında, bu bütçenin 
özet olarak gerçekçi ve samimî bir bütçe olduğunu 
belirtmekten memnunluk duymaktayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıntılı açık
lamalarıma geçmeden önce, 1985 Yılı Bütçesiyle ilgili 
değerlendirmelerin daha iyi yapılabilmesi için bu büt
çe hazırlanırken; dünya ekonomisindeki son gelişme
leri, ekonomimizin genel durumunu ve son verilere 
göre 1984 Malî Yılı Bütçesinin uygulama sonuçlarım 
bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu açıklamalarımın, 
bütçenin hazırladığı ve müzakere edildiği günlerdeki 
iç ve dış ekonomik ortam ve şartlara da ışık tutacağı
na inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, dünya ekonomisinde 1981 ve 
1982 yıllarında toplam üretimde düşme, ticaret hac
minde daralma şeklinde ortaya çıkan iktisadî dur
gunluktan 1983 yılında çıkıldığı ve dünya ekonomi
sinin bir iyileşme sürecine girdiği müşahede edilmek
tedir. 

Ancak bu iyileşme çok sınırlı olup, bölgeler arasın
da büyük farklar göstermektedir. Kuzey Amerika'da 
ve Güney Doğu Asya'nın kalkınmakta olan bazı ül
kelerinde oldukça hızlı bir gelir ve üretim artışı kay
dedilirken, Batı Avrupa'da hayli zayıf bir iktisadî 
canlanma gözlenmektedir. Gelişmiş piyasa ekonomi
lerindeki kadar olmamakla birlikte, dünya ekonomi
sindeki olumsuz gelişmelerin hissedildiği merkezî plan
lı ekonomilerde de iktisadî büyümenin oram düşmüş
tür. Kalkınmakta olan ülkelerin çoğunda, iktisadî bir 
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atılım yapmalarını engelleyen ciddî sorunların bulun
duğu görülmektedir. 

1983 yılında dünya ticaret hacmindeki artış yüzde 
2 civarındadır. Bu büyümenin 1984 yılında yüzde 4'e 
ulaşabileceği tahmin olunmaktadır, öte yandan 1983 
yılı dünya üretim artışına yaklaşan ithalat artışının; 
1984 yılında da dünya üretimindeki artışa paralel bir 
seyir izlemesi beklenmektedir. 

Dünya toplam üretimi 1983 yılında yüzde 2 artmış 
olup; 1984 yılı artışının yüzde 3,5 dolaylarında olması 
beklenmektedir. Ancak bu artış hızlan son beş yılın 

- en yüksek oranları olmalarına rağmen, iktisadî bir can
lanma dönemi için yeterli görülmemektedir. Kalkın
makta olan ülkelerin çoğunda; iç ve dış şartların ya
tırımlar için yeterli kaynak tahsisine imkân verme
mesi nedeniyle, 1983 yılı üretim artışı ortalama olarak 
yüzde İlik bir hıza dahi .ulaşamamıştır. 1983 yılın
da ülkemizin de dahil olduğu petrol ihracatçısı ol
mayan gelişmekteki ülkelerin ortalama üretim artış 
hızı yüzde 1,6 olurken; gelişmiş piyasa ekonomilerine 
sahip ülkelerde yüzde 2,3'lük bir artış kaydedilmiştir. 
Bu gruba dahil ülkelerden ABD'de iktisadî canlan
manın başladığı; Japonya'nın ise iktisadî büyümesin-
deki devamlılığı sürdürdüğü gözlenmektedir. Batı Av
rupa'da iktisadî canlanma belirtileri yalnızca birkaç 
ülkede müşahede olunmaktadır. Bu ülkeler de talepte 
bir canlanmanın sağlanmamış "olması, üretimlerindeki 
büyümenin de sınırlı kalmasına yol açmaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerde 1983 yılında fiyat artışları 
çok küçük oranlara, yüzde 5'lere kadar düşürülmüş
tür. Bu ülkelerdeki fiyat artış hızlarının 1984 yılında da 
azalabileceği tahmin olunmaktadır. 

Kalkınmakta olan ülkelerde, üHce grupları arasın
da "büyük farklar olmakla birlikte, fiyat artışları ge
nelde yüksek oranlardadır. Bu ülkeler grubunun 1983 
yılı fiyat artış ortalaması yüzde 35,4 olmuştur. Ülke
mizin de aralarında yer aldığı petrol ihracatçısı olma
yan gelişmekteki ülkelerin ise 1983 yılı fiyat artış hızı 
ortalama yüzde 44,rdir. 1984 yılında kalkınmakta 
olan ülkelerdeki fiyat artış hızlarının bir ölçüde düşe
bileceği tahmin edilmektedir. 

Güney ve Doğu Asya'nın gelişmekte olan ülke
leri 1983 yılında işsizlik oranlarım düşürmede bir Öl
çüde başarılı olabilmişlerdir. Ancak, gelişmekte olan 
diğer ülkelerdeki işsizlik oranlarının, aynı yılda, daha 
önceki yılların da üzerinde bir düzeyde olduğu tah
min olunmaktadır. 

S i l 2 « 19S3 O : I 

İstihdam 1983 yılında sanayileşmiş ülkelerde de 
çözümlenemeyen bir sorun durumundadır. Japonya 
dışında bu ülkelerde^ issizlerin faal nüfusa oranı orta
lama yüzde 10 civarındadır. Japonya için bu oran 
yüzde 2,5 iken, diğer bir kısım sanayileşmiş ülkelerde 
yüzde 10'un da üzerine çıkılmakladır, 

1984 yılının ilk yarısında, özellikle Avrupa ülke
lerindeki işsizlik oranının, 1983 yılının üzerinde ol
duğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde 
ise işsizlik oranı, aynı dönem için 1983 yılının altında 
seyretmektedir. 

Cari denge açıklarıma bakıldığında, sanayileşmiş 
ültoeleriıı 1983 yılındaki 2 milyar dolarlık fazladan 
sonra, 1984 yılında 15,5 milyar dolarlık bir açık ver
meleri beklenmektedir, 

Kalkınmakta olata ülkelerin cari açıklarının 1983 
yılı toplamı olan 67,5 milyar dolardan, 1984 yılında 
67 milyar dolara düşeceği tahmin edilmektedir. 

Kalkınan ülkelerin 1983 yılında toplam 767,6 mil
yar olan dış borçları; 1984 yılında 812,4 milyar dola
ra yükselmiştir. Petrol ihracatçısı olmayan kalkınan 
ülkelerin toplam dış borçları ise, yine aynı yıllar için 
sırasıyla 668,6 ve 710,9 milyar dolar olmaktadır. Kal
kınan ülkelerin dış borçlarının, ihracatlarına olan 
oranlarına bakıldığında; bu nispet 1983 yılında or
talama yüzde 150,8 iken, 1984 yılında yüzde 145,5 
düzeyine inmiştir. Buna karşılık, kalkınmakta olan ül
kelerde dış borçların Gayrı Safi Yurt İçi Hâsılaya 
oranı ise 1983 yılında ortalama yüzde 36,8 iken; 1984 
yılında yüzde 38 düzeyine çıkması 'beklenmektedir. 

<Bu gelişmelere bağlı olarak uygulanan iktisat po
litikalarına ve sonuçlarına bakıldığında; 1983 yılın
da ABD tarafından uygulanan ekspansiyonist mali
ye politikasının, içeride ekonomik canlanmaya yar
dımcı olduğu görülmektedir. Ancak, bu durumun 
beraberinde getirdiği yapısal bütçe açıkları ve yüksek 
faiz oranları, gelişen ülkelerin borç yükünü ağırlaştır-
mış ve kalkınmalarını güçleştirmiştir. Bu ülkeler kı
sıtlayıcı para ve maliye politikalarına yönelmek zo
runda kalmışlardır. Batı Avrupa ülkelerindeki iktisadî 
gelişmede bu durumdan olumsuz yönde etkilenmek
tedir. öte yandan, ciddî bir resesyonun yeniden ya
şanması ihtimali ise kalkınmakta olan ülkelerin çoğu 
için yeni bir borç ödeme bunalımı anlamına gelmek
tedir. 

Dünya ekonomisindeki gelişmeleri iki yıllık bir 
dönem için ve bazı temel göstergeler itibariyle özet
lemiş bulunuyorum. Bu açıklamalardan da anlaşıla-

%cagı üzere, dünya ticaretinde önemli bir gelişme gö-
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rülmemektedir. Bu durum dünya ekonomisinde ikti
sadî faaliyetin birçok ülke açısından zayıf kalması
na yol açmaktadır. Bilindiği üzere, uluslararası ticarî 
ve malî sistemlerin işleyişleri yakın bir ilişki içinde 
olup, ticarî alandaki korumacı önlemlerin artırılması, 
kalkınan ülkelere sermaye transferlerini de 'büyük öl
çüde azaltmaktadır, önümüzdeki yıllarda, iktisadî ge
lişmenin canlandırılabilmesi için alınacak kısa vadeli 
önlemler yeterli olmayacaktır. Uluslararası ticaretin 
ve malî sistemin de yeniden güçlendirilmesi ve geliş
tirilmesi gerekmektedir. Ticaretin büyük bir önem 
arz ettiği açıklanan dünya ekonomik konjonktürü 
muvacehesinde, şimdi de ülkemiz ekonomisindeki ge
lişmelere değinmek istiyorum. Ülkemizde 1980 yılın
dan bu yana uygulanan istikrar programını, 1984 Yılı 
Bütçe uygulamasını ve 1985 Programı ile Bütçe he
def ve büyüklüklerini gözden geçirirken, dünya eko
nomisinin şartlarını hatırlanması mutlaka yararlı ola
caktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ekonomimizin 
genel durumunu kısaca bilgilerinize sunarken, önce 
millî gelirdeki gelişmelere değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, uygulamaya konulmuş bulunan is
tikrar politikalarının, akılcı kaynak kullanımının ve 
dışa açılmaya öncelik tanıyan tedbirlerin ekonomi üze
rindeki olumlu etkileri 1981 yılından itibaren görül
meye başlanmıştır, önceki yıllarda gerileyen Gayri 
Safi Millî Hâsıla, 1981 yılında; 1975-1980 yılları Gay
ri Safi Millî Hâsıla yıllık ortalama artış hızı olan yüz
de 2,6'nın üzerine çıkarak, yüzde 4,1 oranında reel 
büyüme göstermiştir. Bu gelişme hızı 1982 yılında yüz
de 4,6'ya ulaşmıştır. 1983 yılında ise olumsuz (hava 
koşullarına bağlı olarak gerileyen tarımsal üretim ne
deniyle yüzde 3,2'ye düşmüştür. 

Kasım ayı tahminine göre, 1984 yılında Gayri Sa
fi Millî Hâsılanın yüzde 5,7; Gayri Safi Yurt içi Hâ
sılanın da yüzde 5,9 oranlarında reel büyümeler gös
tereceği beklenmektedir. Tarım sektöründeki gelişme 
hızının yüzde 3,6; sanayi sektöründeki gelişmenin yüz
de 9,6 ve hizmetler sektöründekinin de yüzde 5,3 oran
larında olması beklenmektedir. Son tahminlerin orta
ya koyduğu bu olumlu gelişmeler, 1984 yılı geçiş 
programında Gayri -Safi Millî Hâsıla, Gayri Safi Yurt 
tçi Hâsıla ve başlıca sektörler için Hükümetimizce 
öngörülmüş bulunan hedeflerin aşılarak gerçekleşece
ğini göstermektedir. Keza imalat sanayi katma de
ğerinin de, 1984 yılında, yüzde 10|,1. oranında bir 
reel artış göstermesi beklenmektedir. 

Görüldüğü gibi, 1984 yılı Gayri Safi Millî Hâ
sıla ve Gayri Safi Yurt İçi Hâsılasındaki ve başlı-; 
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ca sektörlerdeki bu gelişmeler 1980 yılından bu ya
na gözlenen en yüksek reel artış hızları olmakta
dır. 1984 yılında cari fiyatlarla 17 trilyon 763,4 mil
yar Türk lirası olarak hesaplanan Gayrı Safi 'Millî 
Hâsıla, 1968 yılı sabit fiyatlarıyla 245,1 milyar Türk 
lirasına tekabül etmektedir. Bu çerçeve içinde tarım 
sektörü 1984 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hâsılanın 
yüzde 22,1'ini, sanayi sektörü de yüzde 24,1'ini al
maktadır. Sanayi sektöründeki bu büyüme, ihracatın 
sınaî ürün ağırlıklı bir yapıda artırılabilmesine im
kân sağlarken, 'hizmetler sektörünün payı da 1981 
yılındaki yüzde 54,5'ten, 1984*te yüzde 53,8'e geri
lemiş durumdadır. Bu paylar 1984 yılı geçiş prog
ramında alman hedeflere oldukça yakın olup, 1963 
yılından bu yana Gayri Safi Yurt tçi Hâsılası için
de tarım sektörü payının en düşük, sanayi sektörü 
payının ise en yüksek olduğu yılı temsil etmektedir. 

1984 yılında fert başına isabet eden Gayri Safi 
Millî Hâsılanın 1968 yılı fiyatlarıyla 5 079 TL. Gayri 
Safi Yurt içi Hâsılanın da 4 662 TL. olarak gerçek
leşeceği tahmin olunmaktadır. Bu değerler bir önceki 
yılın rakamlarına göre Gayri Safi Millî Hâsıla için 
yüzde 3,6; Gayri Safi Yurt içi Hâsıla için yüzde 
3,7'lik artış hızlarına tekabül etmektedir. 

Fert başına Gayri Safi Millî Hâsıla ve Gayri 
Safi Yurt 'İçi Hâsıladaki bu artış hızları son dört yı
lın en yüksek oranlarıdır. Ancak, doların dünyada ve 
ülkemizde hızla değer kazanmaya devam etmesi, fert 
başına isabet eden millî gelir miktarını, cari dolar 
fiyatı ile hesaplandığında azaltmaktadır. 

(Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1984 yılında 
ülkemizin genel üretim durumunu, önceki yıllarla kar
şılaştırarak özetle arz ettikten sonra, dış ekonomik 
ilişkilerimizdeki gelişmelerden de bahsetmek istiyorum. 

Ekonomik kalkınmanın önceki yıllarda olduğu gi
bi dış ödemelerde ortaya çıkan darboğazlar nede
niyle kesintiye uğramaması için döviz kazanma po
tansiyelimizin harekete geçirilmesi önem arz etmek
tedir. Bu nedenle, Hükümet Programımızda izlene
cek olan iktisadî politikalar açıklanırken, ihracatın 
bu politikalar içindeki önemi özellikle belirtilmişti. 
Nitekim ihracatımızı geliştirmek ve artırmak için 
alınan tedbirlerin sonucunda 1984 yılının Ocak-Eylül 
döneminde ihracatımız, değer olarak, 1983 yılının 
aynı dönemine oranla yüzde 29,8'e yakın bir artış 
göstermiş ve 5 milyar 72 milyon dolara ulaşmıştır. 
ihracatın, 1984 Yılı Programında öngörülmüş bu
lunan 6 milyar 850 milyon dolarlık hedefi aşarak yıl 
sonunda 7 milyar 300 milyon dolar düzeyinde ger
çekleşeceği tahmin edilmektedir. 
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1983 yılı toplam ihracatının 1982 yılına göre ger- ı 
çek değer, gerekse miktar olarak azalma göstermiş 
olduğu hatırlanırsa, 1984 yılı ilk 9 aylık döneminin 
ihracatımız açısından başarılı olduğu söylenebilir. öte 
yandan, ihracattaki yapısal değişiklik de sürmekte 
ve sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı artmak-
ıtadır. Örneğin 1983 yılının ilk 9 aylık ihracat toplamı 
içinde yüzde 66 olan sınaî ürün ihraç payı, 1984 yılı
nın aynı döneminde yüzde 75'e ulaşmıştır. Tarımsal 
ürün ihracının, toplam İhracatımız içindeki payı ise 
nispî 'bir gerileme göstermektedir. 1983 Ocak-Eylül 
döneminde yüzde 30 olan tarım ürünleri payı, 1984 
yıhnın aynı döneminde 1 milyar 120 milyon dolarlık 
tarımsal ürün ihracatı ile yüzde 22'ye gerilemiştir. 

1984 yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle ithala
tımızda da 'bir önceki yılın aynı dönemine göre ar- I 
tıslar olmuştur. Bu artışların miktarı yüzde 14,8 ci
varındadır. İthalatın iç piyasadaki fiyatları düzenle
me fonksiyonundan da etkili bir şekilde yararlan
makta olduğumuzu bu arada belirtmek istiyorum. 

Öte yandan, 1983 yılı Ocak-Eylül döneminde ih
racatın ithalatı karşılama ornı yüzde 59,9 iken; bu 
oran 1984 yılının aynı döneminde yüzde 67,7'ye çık
mış 'bulunmaktadır. 1984 yılının ilk 9 ayı sonunda ih
racatımızın yüzde 53'ü AET ve OEOD ülkelerine 'yö
nelirken, yüzde 42 dolayındaki bölümü de İslama ül
kelerine yapılmış bulunmaktadır. 

İİ984 yılının ilk 8 ayına ait ödemeler dengesi ve
rilerine göre, cari işlemler dengesi açığı 1 milyar 397 I 
milyon dolar civarındadır. Bu değer, geçen yılın aynı 
dönemine ait rakamından yaklaşık 100 milyon dolar I 
daha azdır. Cari işlemler açığının 1983 yılı gerçek- I 
leşmesi olan 2,1 milyar dolardan, 1984 yılı sonunda 
1,7 milyar dolara ineceği tahmin edilmektedir. 

Görünmeyen işlemler dengesinin, işçi dövizleri ar- I 
tışındaki yavaşlamalar ve turizm gelirlerindeki geri- I 
lemeler nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre da- | 
ha düşük düzeyde bir airtı 'bakiye vermiş olmasına 
rağmen, özellikle ihracatla sağlanan artışlara bağlı ola- I 
rak, dış tioaret dengesi, geçen yılın aynı dönemine I 
oranla, yaklaşık 390 milyon dolar daha az açık ver- I 
mistir. Bu da cari işlemler dengesinde yukarıda söz I 
konusu edilen olumlu gelişmeler üzerinde etkili ol
muştur.; Yine 8 aylık dönem itibariyle, sermaye hare- I 
ketleri dengesinin geçen yıla göre 1 milyar dolar da- I 
ha fazla olması da ödemeler dengesini olumlu yönde I 
etkilemiş ve 1983 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki 1,3 I 
milyar dolarlık açık bu yıl 175 milyon dolara inmiş- I 
tir. (Böylece, 8 aylık dönemde, rezervlerde geçen yıla | 

i göre gözlenen azalmaya mukabil, bu yıl 532 milyon 
dolarlık artış kaydedilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu sonuçların açık ola
rak ifade ettiği üzere, 1984 yılı ödemeler dengesi ala
nında olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir yıl olmuş
tur. Kambiyo sistemi ve dış ticaret rejimini bir bü
tün olarak yeniden düzenleyen ve serbestleştirilenka
rarların uygulamaya konulması, bu sonucun alınma
sında etken olmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere, özellikle ihracatımız-
daki bürokratik engeller ortadan kaldırılmıştır. 1985 
yılında da ihracat rejiminde darboğazları giderici ön
lemlerin alınmasına devam edilecektir. İthalat rejimi 
arz talep dengesini sağlayarak, iç fiyatlarda aşırı yük
selmeleri önleyecek bir şekilde uygulanmıştır ve bu 

I uygulamanın olumlu sonuçları alındığı cihetle 1985 
yılında da aynı uygulama sürdürülecektir. Ekonomi-
mizdeki liberalleşme hareketine paralel olarak kam
biyo sistemimizi daha esnek ve daha kolay uygula
nabilir bir niteliğe kavuşturmaya özen gösteriyoruz. 

ıSayın Başkan, değerli üyeler; şimdi de izninizle 
fiyatlardaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum, 

Hükümetimiz, rekabete dayalı serbest pazar ekono
misini esas almaktadır. Uyguladığımız ekonomik po
litikalar bizim şartlarımıza uygun politikalardır. Bu 
anlayış içerisinde enflasyonla mücadelede taviz ver
meden yolumuza devam etmek kararındayız. Bu 
amaçla bütçe ve para-kredi politikaları, KİT hizmet 

I ve ürünlerinin fiyatları ve döviz kuru politikaları; 
I fiyatlar genel düzeyini olumsuz yönde etkilemeyecek 

şekilde koordineli olarak uygulanmaya devam edile
cektir. Gerçekten geniş kitlelere yeterli, kaliteli ve 
ucuz mal ve hizmet sunulması için, öncelikle enflas-

I yonun aşağıya çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hatır-
I lanacağı üzere uygulamaya konulan istikrar politika-
I lan sonucu 1980 yılında yüzde 107,2'ye yükselmiş bu-
I lunan enflasyon hızı 1981 yılında yüzde 36,8'e; 1982 

yılında yüzde 25,2'ye kadar düşürülmüştür. Ancak 
I 1983 yılının özellikle ikinci yarısında fiyatlar yeniden 

artma eğilimine girmiş ve 1983 yılı ortalama fiyat ar-
I tısı yüzde 30,6 oranında gerçekleşmiştir. Fiyatlarda-
I ki artma .-eğilimi 1984 yüının ilk yarısında da devam 
I etmiştir. Yılın ikinci yarısında ise toptan eşya fiyat 
I artış hızında belirli bir düşme görülmektedir. Nitekim 
I toptan eşya fiyatları endekslerindeki aylık ortalama 
I artış hızı ilk altı ay için yüzde 4'ün üzerinde iken, 
I Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü üç aylık 
I dönemde aylık ortalama fiyat artışı yüzde 2,5'a geri-
I lemistir, 
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1984 yılının ilk dokuz aylık verilerine göre ise 
toptan eşya fiyatları artış hızı yüzde 37,9 düzeyinde
dir. İçinde bulunduğumuz yılın Ocak-Eylül döne
mine ait genel fiyat düzeyindeki bu artış oranı 1983 
yılının aynı döneminin ve 1984 yılı program hedefinin 
üzerindedir. Hatırlanacağı üzere, 1982 yılında yüzde 
25'ler düzeyine indirilmiş bulunan fiyat artışları 1983 
yılı Haziran ayından itibaren yeniden hızlanarak yüz
de 30'lar düzeyine çıkmıştır. 1984 yılında Hükümetimi
zin seçim konjonktürü nedeniyle bekletilmiş bir kısım 
fiyat ayarlamalarını ve döviz kuru düzenlemelerini 
yapmak zorunda kalması ve bunu tereddüt etmeden, 
ileriki dönemlerin ferahlığı açısından gerçekleştirmesi 
yüzünden genel fiyat seviyesi, doların yüksek değer 
kazanmasının ve uluslararası faiz hadlerinin yüksek 
düzeylerde teşekkül etmesinin sonucu, ithal olunan 
enflasyonun da baskısıyla, cari yılın ilk 9 ayında 
yükselme eğilimi göstermiştir. Bu durum, sanayi ve 
tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gelişmelerden kaynak
lanmaktadır. 

Ancak, 1984 yılının genel fiyat düzeyindeki artış
larda son aylarda gözlenen nispî yavaşlama, talebin 
yönetimi konusunda alınan tedbirlerin olumlu etkisini 
göstermektedir. Bu şekilde fiyat düzeyinin tekrar nis
pî bir rahatlama trendine girmiş olduğunu müşahede 
ediyoruz. Bu olumlu gelişmenin devam edeceğini ve 
1985 yılı için hedeflenen fiyat artış düzeyine inilece
ğim beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan şu hususu da 
özellikle vurgulamak isterim. Fiyat artışları makul ve 
adü bir ücret - gelir politikası ile düzeltilmekte ve te
lafi edilmektedir. Ortalama işçi ücretlerinde, kamu 
görevlilerinin maaşlarında ve destekleme fiyatlarında 
sağlanan artışlar bu telafi politikasının önemli kanıt
ları olarak zikredilebilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türk malî siste
mi, gelişmekte olan benzer ülkelerin malî sistemleriyle. 
de karşılaştırıldığında oldukça küçük bir hacimdir. Sis
teme yeni malî kurumlar kazandırmak önemli bir he
def olarak görülmektedir. Böylece küçük tasarrufları 
verimli alanlarda değerlendirmek ve sanayi sektörünün 
fon ihtiyacını sağlıklı kaynaklardan temin etmek müm
kün olacaktır. 

Hatırlanacağı üzere, Hükümet Programımızda 
önemle üzerinde durulan iktisadî temel hedeflerimiz
den biri de memleketimizde kaynak ve tasarrufların 
artırılması ve bunların en iyi şekilde kullanılmasıdır. 
Bu nedenle icraatımızın hemen başında bu yönde alı
nan bir karar ile para-kredi sistemi, faiz, mevduat 

ve kredi yapısı, gelir ve gider vergileri açısından yeni 
bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Bir yandan enflasyonu kontrol altına almaya çalı
şırken, diğer yandan da tasarruf eğiliminin artırılması 
dçin gerekli tedbirleri almaya devam ettik. Bugüne ka-
darki uygulamaların sonucu, tasarrufların enflasyonun 
olumsuz etkisine uğramamasında büyük ölçüde başarılı 
olduğumuzu ortaya koymaktadır. 

Mevduata uygulanacak faiz oranlarını belirleme 
yöntemi ve mevduat faiz oranları Aralık 1983'de de
ğiştirilmiş, vadeli mevduat faiz oranlan yükseltilmiş, 
ayrıca 1984 yılı içinde ekonomik gelişmelere göre va
deli mevduat faiz oranları birkaç defa değiştirilmiştir. 

Bu kararların mevduat artışını önemli ölçüde hız
landırdığı görülmektedir. Bankaların yıl sonunda yap
tıkları bazı teknik uygulamaların etkisini bertaraf et
mek üzere, 23.12.1983 tarihindeki toplam mevduat 
büyüklüğü ile 16 Kasım 1984 tarihindeki toplam mev
duat rakamının mukayesesinden, bu dönem için mev
duat artış hızının yüzde 53,1 olduğu tespit edilmekte
dir. Benzer dönem için 1983'te tespit edilen artış ora
nı sadece yüzde 26,4 olmuştur. 

Bankalarımızda toplanan tasarruf mevduatının ge
çen yılların üstünde artış göstermesinin yani sıra, 
alınan tedbirlerle yapısında da bir kısım değişiklikler 
olmuştur. 1983 yılının Ekim ayında vadeli mevduat, 
toplam mevduatın yüzde 50'si durumunda iken bu yıl 
yüzde 61'i olmuştur. Kuşkusuz bu durum bankacılık 
sektöründe daha etkin tedbirlerin alınmasına ve daha 
rasyonel bir işletmeciliğe de yol açmıştır. 

Hükümetimiz 1984 yılında enflasyonun kontrolu-
na yardımcı olacak, ancak üretimi ve iktisadî faaliyet
lerin işleyişlerini engellemeyecek nitelikte bir para 
politikasını sürdürmeye çalışmaktadır. Tabiîdir ki bu 
anlayışta bir para politikası zaman içerisinde meyda
na gelen gelişmeleri de dikkate alacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında, 1984 yılının 10 aylık dö
nemi içinde dar anlamdaki para arzının, vadesiz mev
duatın vadeliye kayması nedeniyle azalmasından do
layı geçen yıla göre gerilemesine karşılık, geniş anlam
daki para arzının vadeli mevduattaki yüzde 85 ora
nındaki artıştan etkilenerek 1983 yılının bir* miktar üze
rinde arttığını görmekteyiz. Emisyon hacmindeki ge
lişmeleri de dikkate aldığımız takdirde, piyasanın ne 
yoğun bir likit sıkıntısı içine sokulduğu, ne de kontrol
suz bir talep baskısının yaratıldığı söylenemez. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, parasal araç
ları ekonominin işlerliği için, hedef alınan büyüklük
ler ve limitler doğrultusunda değişik operasyonlar ara
cılığı ile kullanmıştır ve kullanmaya da devam ede-
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çektir. Parasal araçlar uygulanmaya çalışılan istikrar 
politikalarının temel mekanizmalarını oluşturmaktadır. 

Geçmişte, para ve sermaye piyasalarında yaşanan 
olayla'rın tekrarlanmaması ve bu piyasaların sağlıklı 
yapılara kavuşturulması amacıyla 1984 yılında da çe
şitli tedbirlerin alınmasına devam olunmuş ve bu pi
yasalarda güvenin tesisi için her türlü çaba gösteril
miştir. Son olarak menkul kıymetler borsasının kuru
luş ve işleyişini belirleyecek düzenlemeler de gerçek
leştirilmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar bugün için kamu ve özel kesim ta
rafından ihraç olunan menkul değerlerin, gayri safi 
millî hâsıla ve sabit sermaye yatırımları içindeki pay
ları arzulanan düzeylerde değilse de, iktisadî faaliyet
teki canlanma ile beraber bu konuda alınacak diğer 
önlemlerin de yaranacağı güven ortamı içinde bu pay
ların önümüzdeki yıllarda artacağını ummaktayız. 
Ekonomimiz, gerek sermaye yapısı, gerekse fonların 
kullanım ve akımı açısından düzenli bir sermaye piya
sasının etkinliğinden yararlanacak bir merhaleye ulaş
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu 
bölümünde 1984*yılı bütçe uygulamaları hakkında bil
gi sunmak istiyorum. Zira 1985 yılı bütçesi hazırla
nırken ve temel hedef ve büyüklükleri tespit olunur
ken, dış ve iç ekonomik şartlarla beraber, cari yıl 
uygulama sonuçları da göz önünde bulundurulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere, 1984 yılı büt
çesi başlangıç ödeneği 3 trilyon 285 milyar lira ola
rak kanunlaşmıştır. Bu miktar içinde özellikle borçlar 
için ayrılan ödeneğin yetersiz oluşu sebebiyle, Hükü
metimiz 795 milyar liralık ek ödenek kanun tasarısı 
sevketmiş ve tasviplerinizle 1984 yılı bütçe büyüklüğü 
4 trilyon 80 milyar liraya baliğ olmuştur. Diğer taraf
tan, kanunların verdiği yetkilerle yıl boyunca 300 mil
yar lira dolayında ödenek artırımları olmuş ve 1984 
yılı bütçesinin ödenek büyüklüğü Eylül sonu itibariyle 
4 trilyon 376 milyar liraya ulaşmıştır. 

Bütçe yılının dokuzuncu ayı sonunda varılan bu 
meblağ, kanunî başlangıç ödeneğine göre yüzde 33,2 
oranında bir artışı ifade etmektedir. Bu artış ilk bakış
ta, daha önceki 3 yılın aynı dönemleri için müşahede 
edilen büyüme hızlarından daha yüksek görülmekte
dir. Gerçi, 1980 ve daha önceki yıllarda sözkonusu 
ödenekler 1984 yılının eş dönemindeki yüzde 33,2 ora
nından daha yüksek bir hızla büyümüştü. 1984 yılında 
gözlenen ve ilk bakışta 1980 yılından sonraki trende 
aykırı görülen bu hızlı ödenek genişlemesi esas itiba
riyle iç ve dış Devlet borçlarının Ödenmesi için alınan 
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ek ödeneklerden kaynaklanmaktadır. Gerçekten 1984 
Yılı Bütçe Kanununda, iç Devlet borçları için 60 mil
yar, dış Devlet borçları için de 97,4 milyar liralık 
ödenek tahsis edildiği halde, yıl içinde 161,1 milyar 
lirası iç Devlet borçları için, 401,9 milyar lirası dış 
Devlet borçları için olmak üzere 563 milyar liralık 
ek ödenek alınması gerekmişti. Devlet borçlarının 
ödenmesi için tahsisi zorunlu görülen bu meblağ ha
riç tutulduğunda, diğer harcamalar için alman ek öde
neğin genel trendi bozmadığı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, 1984 yılı Eylül sonu itibariyle 
konsolide bütçe harcamaları 2 trilyon 167,4 milyar 
liraya ulaşmıştır. Bu miktar yine Eylül ayı sonunda 
ulaşılan 4 trilyon 376 milyar lira tutarındaki ödeneğin 
yüzde 49,5'ine tekabül etmektedir. 

1983 malî yılının aynı döneminde i trilyon 579 
milyar liralık harcama düzeyine ulaşılmıştı. 

1984 yılı sonunda harcamaların, yıllık trende gö
re 3 trilyon 850 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz,: 
Bu rakam 1983 yılı sonu harcama rakamı olan 2 tril
yon 792,3 milyar lirasına göre yüzde 37,9 oranında 
bir artışı temsil etmektedir. 1983 yılında konsolide büt
çe harcamaları toplamı, başlangıç ödeneğini yüzde 7,4 
civarında aşmıştı. 1984 yılının 3 trilyon 850 milyar li
raya ulaşması beklenen harcama büyüklüğü karşısın
da bu oranın yüzde 17,2 civarında olacağı anlaşılmak
tadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1984 yılının 
Ocak - Eylül döneminde konsolide bütçe gelirleri 2 
trilyon 233,3 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Bu meb
lağ, yine aynı dönemde harcamaların vardığı rakam
dan 66 milyar Türk lirası daha fazladır. 

Gelir beklentilerine göre 1984 yılı sonunda konso
lide bütçe vergi gelirlerinin 2 trilyon 450 milyar lira
ya, konsolide bütçe toplam gelirlerinin de 3 trilyon 
460 milyar liraya baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 

1983 yılında konsolide bütçe toplam gelirlerinin, 
yıl sonu itibariyle harcamaların yüzde 92'sini karşıla
dığı görülmektedir. 1983 bütçesinin verdiği 220,4 mil
yar Türk liralık açık da gayri safi millî hâsılanın yüz
de 1,9'una tekabül etmektedir. 

Ü984 yılında ise, yukarıda arz ettiğim toplam ge
lir ve harcama tahminlerine göre, konsolide bütçe 
açığının mutlak rakamlarla 390 milyar Türk Lirası 
çerçevesinde kalacağı anlaşılmaktadır. Bu rakamın 
1984 yılı gayri safi millî hâsılası içindeki büyüklüğü 
yüzde 2,2 dolayındadır. Bu açık, gerek dünya eko
nomilerinde ve gerekse ülkemizde son yıllarda göz
lenen bütçe açıklarına göre, yüksek bir oran şeklin
de değerlendirilemez. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın 
bu bölümünde, bu ana kadar sunduğum bilgilerin 
ışığında, 1985 Malî Yılı Konsolide Bütçesinin ana-
batlannı ve bütçe ile izlenmesi amaçlanan politika
ları açıklamak ııtiyorum. 

Hükümetimiz 1985 Yıl» Bütçe 'büyüklüğünü be
lirlerken sadece geçmiş yıllar büyüklüklerinin belirli 
oranda artırılması şeklinde bir yaklaşım içinde ol
mamıştır. Bir yandan Konsolide Bütçeye dahil kuru
luşların kanunî görev ve hizmetleriyle bunların Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1985 Yılı Prog
ramı ile uyumu dikkate alınmış; gayri safi millî hâ
sılada öngörülen büyüme hedefi ile bütçe harcama
larının sağlıklı kaynaklardan karşılanması hususuna 
özen gösterilmiş; bir yandan da geçmiş yıllar uygu
lama ve tecrübelerinden yararlanılmıştır. 

Bütün bu mülahazalar birlikte değerlendirilmiş 
ve Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli katkıları ile 
1985 Malî Yılı Bütçesi 5 trilyon 542 milyar 182 mil
yon 49 bin lira olarak huzurunuza gelmiştir. 

Biraz sonra ayrıntılı bilgi sunmak üzere, burada 
zikredilen büyüklüğün samimî ve yeterli olduğuna 
ışık tutması bakımından, geçmiş yıl uygulamaların
dan örnekler vermek istiyorum. 

(Konsolide bütçe harcamalarının gayri safi millî 
hâsılaya oranlan 1974 yılında yüzde 18,3; 1977'de 
yüzde 27,1; 1979 yılında yüzde 27,9 olmuştur. Bu 
oran 1980 yılında yüzde 25'e düşmüş; 1.981'de yüz
de 23,7; 1982 yılında 12 aya irca suretiyle ifade eder
sek, yüzde 22,8; 1983'te yüzde 24,3 olmuştur. 1984 
yılında da tahminen yüzde 21,7 dolayında olması 
beklenmektedir. 1985 yılı için 23 trilyon civarında 
gayri safi millî hâsıla hedef ve tahminimiz vardır. 
Konsolide bütçe büyüklüğümüz bu hedefin yüzde 
23,4'ü kadardır. 1985 yılı uygulamasında harcamala
rın tasarruf anlayışı içinde yürütülmesi ve sağlıklı 
olmayan finansman kaynaklarına başvurulmaması 
hususu büyük önem taşımaktadır. Enflasyonu yüzde 
25'e çekmek hedefimiz, yüzde 5,5 oranında kalkınma 
amacımız ve bütçe uygulamasıyla ilgili arz ettiğim 
tercihlerimiz dikkate alınırsa, 1985 yılı için 5,5 tril
yonluk bir bütçe büyüklüğünün isabetli ve yeterli 
olduğunu ifade edebilirim, 

Bütçenin ekonomik bazda ayrımına bakıldığında 
durum aşağıdaki gibi olmaktadır : 

Personel ödenekleri yüzde 21,2 payla 1 trilyon 
175 milyar, diğt?r cari ödenekler yüzde 17,9 payla 990 
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milyar, yatırım ödenekleri yüzde 1.8,1 payla 1 trilyon 
5 milyar, transfer ödenekleri yüzde 42,8 payla 2 tril
yon 372 milyar; toplam 5 trilyon 542 milyar. 

Değerli milletvekilleri, bu tasnifin biraz • daha 
ayrıntısına girersek şu hususları görüyoruz : Per
sonel ödenekleri başlığı altında 1 trilyon 175 milyar 
lira olarak gözüken bu meblağa transferler arasında 
yer alan 150 milyar liralık Devlet Memurları Fonu
nu da eklemek gerekir. Personel ödeneklerinden bir 
kısmının fonda toplanması, gereksiz ödenek iptalle
rini önlemek vâ yılı içinde daha sağlıklı bir dağılımı 
temin etmek amacından kaynaklanmaktadır. Böyle
ce, 1985 yılında kullanılabilecek personel ödeneği 
toplamı 1 trilyon 325 milyar liradır. Aynı anlayış
tan hareketle 1984 yılında kullanılabilecek ödenek 
miktarının da, kuruluş bütçelerinde 833 milyar, Dev
let Memurları Fonunda 40 milyar, 1.7.1984 iyileş
tirmesi için ek ödenekle alınan 55 milyar, 1.7.1984 
iyileştirmesinin yılın ilk altı ayına nazarî olarak teş
mili için 55 milyar olmak üzere, toplam 983 milyar 
lira olduğunu dikkate alırsak, personel ödeneklerin
de yüzde 34,7 nispetinde artış öngördüğümüz anlaşıl
maktadır. Bu nispetin bir bölümü kadro artışları ve 
terfiler, bir bölümü de yelpazenin biraz genişletile
rek liyakat ve kariyeri teşvik amacıyla yürürlüğe koy
duğumuz ücret sistemi içinde kullanılacak; bakiyesi 
ise, vergi tarifesindeki yüzde 5'lik azalmanın da yar
dımı ile Devlet memurları özlük haklarında 1984'e 
nazaran en az yüzde 25 nispetinde net ücret artışı 
sağlanmasına tahsis edilecektir, 

(Görüldüğü üzere, Hükümetimiz kamu personeli
nin özlük haklarını iyileştirme hususunda mümkün 
olan azamî kaynak tahsisine hassasiyet göstermiştir. 

Diğer cari ödeneklerin;- gelince : Bu yıl bu mak
satla tahsis edilen 990 milyar liranın geçen yılın 664 
milyar lirasına oranla yüzde 49,1'lik bir artış ifade 
ettiğini görüyoruz. Söz konusu 990 milyar lira içinde 
Millî Savunma Bakanlığına 666 milyar liralık, Jan
darma Genel Komutanlığına 63 milyar liralık, Emni
yet Genel Müdürlüğüne 24 milyar liralık, Sahil Gü
venlik Komutanlığına 4,2 milyar liralık, Karayolla
rına 38 milyar liralık, Sağlık Bakanlığına 32 milyar 
liralık, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
25 milyar liralık, üniversitelere 24,5 milyar liralık 
paylar ayrılmıştır. 

Diğer cari hizmet ödenekleri, Devletin temel hiz
met karşılıklarını oluşturan kalemlerdir. Savunma, 
güvenlik, sağlık, eğitim ve adalet hizmetlerinin önem 
ve özelliği hepinizce takdir edilecektir. Hükümetimiz 
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bu konuda da imkânlar ölçüsünde hikmet karşılıkları
na yer vermeye azamî gayreti göstermiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Ocak ka
rarlarıyla başlatılıp ısrarla sürdürülen istikrar politi
kamızın birinci hedefi, enflasyonla yapılan amansız 
mücadelenin zaferle sonuca ulaştırılmasıdır. Bu amaç
la hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz büyüme hedefi, 
Memeye istemeye enflasyonla mücadele hedefinin he
men gerisinden takip edilmekte, ancak uzun vadeli, 
devamlı ve istikrarlı kalkınma amacından hiçbir se
kilme ödün verilmemektedir. 

*Bu noktada millî bütçe çerçevesi içinde 1985 Ma
lî Yılı Konsolide Devlet Bütçesinin yatırımlarla ilgili 
bazı hususlarına da değinmek istiyorum. 

Bilindiği, gilbi Hükümetimiz, Uygulama Progra
mında 1985 yılı için toplam 4 trilyon 583,7 milyar 
liralık bir yatırımı hedef almıştır. Bu, sabit değerler
le 1984 yıibna göre yüzlde 4 oranında bir artış ifade 
etmektedir. Gayri Safi Millî Hâsıla içinde yüzde 20' 
ye yakın b'ir öneme sahiptir. Toplam yatırımların 4 
trilyon 254,1 milyar liralık kismı sabit sermaye ya
tırımları için öngörülmüştür. Bu miktarın 2 trilyon 
492,7 milyar lirası kamu kesimi sermaye yatırımla
rına ait olacaktır. 

Söz konusu büyüklüklere göre toplam sabit ser
maye yatırımları içinde kamunun payı yüzde 59'a 
varmaktadır. Bu çerçeve içerisinde genel bütçeye da
hil daireler ile katma bütçeli idarelere 1 trilyon 5 mil
yarlık, KİT'lere de 1 trilyon 266,6 milyar liralık ya
tırım hedefi öngörülmüştür. Kamu sektöründe ön
celik altyapı projelerine ait olup, enerji sektörü en 
büyük payı almakta, bunu ulaştırma ve haberleşme 
izlemektedir. Yine 1985 Programı yatırımlarında kal
kınmada öncelikli yörelere büyük öneni verilmekte 
ölüp, bu bölgelere- götürülecek yatırımlar toplamı, 
toplam yatırımların yüzde 25'ine yaklaşmaktadır. Bu 
pay, geçen seneki payın üzerindedir. 

Değerli arkadaşlar, özetlediğim bu genel çerçeve 
içerisinde 1985 Yılı Konsolide Bütçesinin yatırımları 
için önerilen 1 trilyon 5 milyar liralık ödenek, 1984 
yıllı yatırım başlangıç ödeneğine nazaran yüzde 35,4' 
Kik bir artışı ifade etmektedir. Aynı ekonomik ayı
rım anlayışı içinde 1984 yılında, 1983'e göre büyüme 
yüzde 32 oranında idi. Bu itibarla 1985 Bütçesinin 
kompozisyonuna bakaraik bu bütçenin yatırım ve 
büyüme azulsunu bir tarafa itmiş bir bütçe olarak te
lakki edilmesi doğru olmaz görüşündeyim. 

lAçıkîamalarımı bu noktada transfer ödenekleriyle 
ilgili bazı hususları vurgulayarak sürdürmek istiyo
rum* 
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1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısında öngörülen trans
fer ödenekleri tutan 2 trilyon 372 milyar liradır. 
Transfer ödeneklerinin en önemli bölümünü devlet 
borçları oluşturmaktadır. Toplum transfer ödeneğıi 
içinde 1 trilyon 151 milyar lira dış ve iç devlet borç
larını karşılamak için ayrılmıştır ki, toplam bütçenin 
yüzlde 2Q,7'sine tekabül etmektedir. 225 milyar lira 
KİT'lerin finansman programlarını gerçekleştirmek 
için, 180 mülyar lira da Emekli Sandığına çeşitli ka
nunlar gereği Hazineden yapılacak ödemeler için ay
rılmış bulunmaktadır. Görüldüğü üzere 1985 Malî 
Yılı Bütçesi tüm borç ödemelerini dikkate alan sa
mimi bir bütçe olarak hazırianmuşitır. KİT'lere yapı
lacak kaynak transferi, Hükümetimiızce izlenen KİT' 
lerin ekonomiye ve 'bütçeye yük olmamaları temel 
politikası doğrultusunda ve bu politikaların gerçek
leştirilmesi ölçüsünde azalacaktır. Ancak 1985 yılın
da da geçmiş iyıillardan daha az olmakla beraber önem
li bir transfer ihtiyacı dikkate alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1985 yılında 
ülkemizin ödeyeceği dış borçlar konusunda da ay
rıntılı b'iîgi vermek is'tiyorum. 

(Bu yıl içinde Türk ekonomisi 1,9 milyar doları 
anapara, 1,4 milyar doları faiz olmak üzere 3,31 mil
yar dolar dövizle dış borç ödeyecektir. Bu miktarın 
700 milyon doları kısa vadeli olup, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve banka sistemi içinde işlem 
görecektir. Ekonominin 1985 yılında ödeyeceği orta 
ve uzun vadeli konsolide borç miktarı 2,6 milyar do
lar olup, bunun l milyar 623 milyon doları Devlet 
'Bütçesinden karşılanacaktır. I milyar 623 milyon do
ların 690 milyon 500 bin doları anapara, 930 milyon 
500 bin doları faiz, 2 milyon dolar kadarı da genel 
güder ödemeleri içiridir. Bu amaçla gerekli 771 mil
yar lirahk ödenek evvelce de arz ettiğim gibi bütçede 
tamamen öngörülmektedir, 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; arz ettiğim 
gibi 1985 Bütçesi gerek Beşinci Beş Yıllık Planın ilk 
yılını teşkil etmesi, gerek fktidarımızca hazırlanan ilk 
bütçe olması bakımından titiz çalışmalarımız sonu
cunda 1985 Yılı Programı ile tam bir uyum içinde 
hazırlanımış, aslî devlet fonksiyonlarının tasarruf an
layışı içinde aksatılmadan yerine getirilmesine, yatı-
omlarda program hedeflerinin gerçekleştirilmesine, 
'kamu personeline beklenen enflasyonun altında kal
mayan 'net bir ücret artışı sağlanmasına. Devlet borç 
ve taahhütlerinin zamanında karşılanmasına ve istik
rar içinde kalkınmayı sağlamaya ve sürdürmeye im
kân veren samimî, makul ve yeterli büyüklükte bir büt-
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Sayın Başlkan, sayın miletvekilleri; 1985 Yılı Büt
çesinin finansman için Konsolide Bültçe gelirlerinin 
toplam 5 trilyon 542 milyar liraya ulaşması beklen
mektedir. Başarılı bir uygulama için gider bütçeleri 
kadar, gelir bütçelerinin de samimî olması gerekir. 
Sakli'klı kaynaklardan finanse edilmedikçe bütçe po
litikasıyla ulaşılması öngörülen hedeflere varılama
yacağı, aksine bu hedeflerden uzaiklaşılacağı bilinmek
tedir* 

'Konsolide Bütçe gelir tahminlerinin başlıca ka-
iemleri şöyletÜr : 

Konsolide Bütçe gelirleri : 5 trilyon 542 milyar 
Vergi gelirleri toplamı : 3 trilyon 5184 miyar 
Vergi dışı normal gelirler : 650 milyar 
özel gelirler : 678 milyar 
Katma Bütçe gelirleri : 130 milyar 
İç istikraz : 500 milyar 

'Bu gelir hedefleri 1984 yılı sonu gelir tahminle
rine göre toplam yüzde 60,2'llk bir artışı ifade et
mektedir. Vergi gelirleri için yüzde 46,3*Kilk, Katma 
'Bütçe gelirleri için yüzde 75,6'lık artışlar öngörülmek
tedir, 

Enflasyonla mücadelede denk bir bütçe uygula
masını malî politikamızın temel amacı olarak görü
yoruz. Bu nedenle, gerek kamu gelirlerini artırmayı 
gerekse kamu harcamalarmda azamî tasarrufa riayet 
etmeyi özenle istiyor ve izliyoruz. 1985 Bütçesinin 
de ekonomik yönden müsamaha sınırları içinde sa
yılacak makul büyüklükler içinde uygulanabilmesi 
için öncelikle vergi gelinlerini ve vergi tahsilatında 
etkinliği artırıcı yeni tedbirlerin alınmasını gerçekleş-
tireceğiiz, 

Bu amaçla sistemimize 1985 yılı bütçesiyle Katma 
Değer Vergisi dahil edilmektedir. Katma Değer Ver
gisi Kanunuyla 762 milyar lira gelir tahsil edileceği 
tahmin olunmuştur. Kaldırılan vergiler yerine uygu
lanacak olan Katma Değer Vergisi hâsılatının bu mik
tara ulaşacağımdan emin bulunmaktayız. Bu vergi ma
hiyeti itibariyle ve yaygın bir yapıya sahip olması do
layısıyla vergi kaçaklarımı azaltarak diğer vergilerin 
hâsılatını artırıcı etkiler gösterecektir. Taşıtlardan alı
nın maktu vergilerin günün şartlarına göre ayarlanr 
mış olması ve Akaryakıt Tüketim Vergisi de dikkate 
alınırsa bütün bu vergi düzenlemelerinin bütçemizin 
daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına yardımcı ola
cağı açıktır. 

(Böylece 1985 yılı, demokratik bir ortam içinde 
vergi düzenlemelerinin yapılabildiği ekonomik ve sos
yal gelişmemizi sağlamada zorunlu görülen vergi gay-
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retlerinin başarıyla ıgerçefcleştirilebild'iği bir yıl olacak
tır. Bütçede öngörülen gelir hedefleri bu amacımızı 
yansıtmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli ırmlltitvdki'Heri; ıbİindiği üze
re bir bütçenin önemi, o bütçenin salt nicelik yönün
den büyük olmasıyla ölçülemez. Bütçe büyüklüğü ka
dar yıl içinde uygulanan ekonomik politikalar da büt
çenin etkinliği üzerimde rol oynar. 

Bütçe idaresinlde gözeteceğimiz politikayla temel 
hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmayı öngörüyoruz. 
Şimdi sizlere 1985 yılımda izleyeceğimiz yatırım po
litikası ve vergi yönetiminde uygulanacak ilkelerle, 
gözetilen hddefller hakkırida özet bilgiler sunmadan 
önce bu politikaların uygulanmasına da imkân sağ
lamak üzere Hükümetimizce bir yıldan daha kısa bir 
süre içerisinde malî konularda gerçekleştirilmiş bulu
nan başlıca yasama faaliyetlerine ve uygulamalarına 
temas etmek istiyorum. 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu dönem 
içinlde telif kazançları istisnası, mesken kira gelirlerin
deki istisna ve küçük çiftçi muaflığı huduldu artırıl-
mak suretiyle bu kalbil gelir sahiplerinim vergileri ha-
fiifletilmişltir. 

IBirinci sınıf tüccar ayrımı içim öngörülen'hadlerin 
Üç katına çıkarılması, götürü gider usulünde ziraî ge
lir vergisine ta)bi olma hududunun üç katına yüksel
tilmesi, servet beyannamesinin ve gider esasının kal-
idırıllması suretiyle mükelleflere vergileme alanınında 
kolaylık ve güven getirilmiştir. 

Konut sektörünü ve özellikle .kalkınmada öncelik
li yörelerdeki yatırımları ve öncelikli sektörleri teş
vik etmek için önemli vergi bağışıklıkları getirilmiş
tir, 

Mevduat ve tahvilat faizlerindeki Gelir Vergisi 
tevküfat nispetleri ve banka muamele vergileri nis
peti indirilmek suretiyle tasarrufların teşviki ve kre
di maliyetlerinin düsjürülmesi yönünde tedbirler alın
mıştır | 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde yapılan değişiklik
lerle özel indlirimim on misline kadar artırılalbilmesi, 
yatırım indirimlinin yüzde 100'e kadar çıkarılabilmesi 
ve tevkifat nispetlerinin yeniden düzenlenebilmesi im
kânı sağlanmıştır. 

Zor durum'da bulunan işletmelerin sağlam bir 
malî bünyeye kavuşmaları için kurumların bilançola
rımda yer Man gayriimenküllerin ve menkul kıymetlerin 
satışından doğam kazançların sermayeye ilave edilme
si halinde vergilendiriilmemesini sağlayan kanun çıka
rılmıştır. 
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Amme Alacaklarının Tahsili Usulüi Ha'kkündalki 
Kanunda değişiklik yapılarak vergi ödemelerinde ko
laylık sağlamak, vergi sisteminden doğan rantları or
tadan kaldırmak, vergi idarelerinin tecil ve taksitlen-
dîrmedeki yetkilerini bdMi kalıplar içine sokmak 
içim gereken hükümler getirilmiştir. 

'Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunun ç> 
karılması ile. ücretlilere ek bir gelir imkânı yaratıl
mış, fatura aüıişkanlığram yaygınlaştırılması ve bir 
nevi otokontrolun sağlanması hususunda önemi bir 
uygulamaya geçilmiştir. Bilindiği üzere, 1.1.1985 ta
rihinde Katma Değer Vergisi yürürlüğe girecektir. Bu 
verginin etkin bir şekilde uygulanması, fatura alış
kanlığınım yaygınlaşmasıyla mümkündür. Ücretlilere 
vergi iadesi uygulaması bu amaca da yardımcı ola
caktır, 

MEYAK kesintileri hak sahiplerine faizi ile bir
likte ödenerek uzun yılların haklı bir şikâyet konusu 
ortadanJcaîdırıilmıstır. 

Vergi adedini azaltmak, daha verimli tek bir ver
gi ile üretimi teşVük ve vergi adaletini sağlamak* ve 
çağdaş bir vergi uygulamasını ülkemize de getirmek 
amacıyla hazırlanan ve sevk edilen Katma Değer 
Vergi Tasarısı nihayet kanunlaşmıştır. 1985 yılında 
başarılı bir uygulama için her türlü tedbir alınmakta
dır* 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yapılan de-
ğişikllılkle mükelleflere bu vergi işlemlerinde kolaylık 
Sağlanmıştır. 

Tasarrufların teşviki ve kamu yatırımlarının hız
landırılması amacııyla 2983 sayılı. Kanun yürürlüğe 
ıkonutauştur. 

Devlet memurlarının ve diğer kamu görevlileri
nin çalışmalarında etkinliği artırmak ve bu persone
lin malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak 
amacııyla Bakanlar Kuruluna yetki veren kanun çıka
rılmış bulunmaktadır. Bu yetki kanununun uygulan
ması amacı ile kararnameler çıkartılarak önemli ted
birler alınmış bulunmaktadır. 

Vergi ihtilaflarının asgariye indirilebilmesi ve ver
gi kaçaklarının azaltılmaisını savlayıcı tedbirler ara
sında gördüğümüz yemini serbest malî müşavirliğin 
yasalaşması için hazırlanan tasarı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmuş bulunmakttadır. 

Sadece malî yasama alanında önemli gerçekleş
meleri kapsayan şu İMe dahi, Hükümetimizin kıisa 
zamanda programımızı uygulama yönündeki kararlı
lığını ve çabasını somut bir biçimde ortaya koymak
tadır 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 bütçesin
de öngörülen yatırımların, 1985 Programının yatırım 
hedefleri ile uyum içinde bulunduğunu daha önce ifa
de etmiştim. Şimdi de, Hükümetimizin yatırım poli
tikasına özet olarak temas etmek İstiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1985. yılı yatırım, programı, 
özel sektörün ekonomik faaliyetlerde ağırlık kazan
ması ve yatırımlar içindeki payının yükselmesi ama
cıyla özel sektör sabit sermaye yaürJrnlarımn yüzde 
6,9 oranında arittırılmasını hedef almıştır. 

Kamu sektörü yatırımları belirlenirken, altyapı 
ve enerji projeleri -ile ulaştırma - haberleşme sektörü 
yatırımlarına öncelik verilmiştir. Ekonomik ve sos
yal gelişmeyi destekleyen yatırımlar ile İhracata yö
nelik projeler için yeterli miktarda yatırım, ödeneği 
ayrılmasına özen gösterilmiştir. Toplam tutarı 2 tril
yon 492,7 milyar lira olan kamu yatkınlarından en 
ytü'ksek pay enerji sektörüne ayrılmıştır. Enerji sek
törü yatırımları, toplam kamu kesimi yatırımlarının 
yüzde 24,6'sını teşkil etmektedir. Kamu yatırım prog
ramında ulaştırma - haberleşme sektörüne yüzde 24,2, 
imalat sanayiine yüzde Tl ,8, diğer hizmetlere yüzde 
111,9, madenciliğe yüzde 9,2 ve tarım sektörüne yüz
de 9,9 oranında pay ayrılmıştır. 

Plan stratejimize göre Hükümetimiz, modernizas
yon, rehabilitasyon ve başlamış tevsi yatırımlarının 
tamamlanması dışında imalat sanayiinde yatırım yap
mamayı öngörmektedir. Ancak, kalkınmada öncelik
li yöreler buna istisnaidir,. 

Değerli mîlletvekiffleri, ekonominin yönlendiril
mesinde en Önemli araçlardan biri olan vergi politi
kası, 19185 yılında etkin bir şekilde kullanılacak, vergi 
sistem ve mevzuatında bu amacı gerçekleştirecek yeni 
düzenlemeler yapılacaktır. Vergi kânunları uygulama
larının idarî tedbirlerle iyileştirilmesi gayretleri 1984'te . 
de sürdürüfenüştür. Bu çalışmalar vergi sistemimizin 
aklayan yönlerinin kanunî tedbirlerle düzeltilmesine 
yönelik çalışmalara paralel olarak yürütülmüştür. 
Vergi dairelerinin etkin 'hale getirilmesi ve idare -
mü'kellef ilişkilerinin olumlu düzeye ulaştırılması ama
cıyla da çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla, eğitilmiş 
insan gücüne duyulan İhtiyacın öneminin idraki için
de 1984 yılında da meıikezlde ve taşrada çeşitli hizmet 
içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 1985 yılında da 
bu tür uygulamalara önem ve öncelikle devam edile
cektin 

Vergi idaresinin otomasyon konusundaki çalış
malarına yoğunluk kazaridırılmıştır. Bü konuda ileriki 
yıllarda vergi dairelerinin bütün işlemlerinin bilgasa-

67 — 



T. B. M, M, B : 36 8 , 12 s 1984 O : İ 

yarlardan yararlanarak yapi'lmasını sağlayıcı çakışma
lara biz verilmiştir. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için vergi in
celeme çalışmalarına 1984 yılında da etkin bir şekilde 
devam edilmiş ve yapılan vergi denetimlerinde geçmiş 
yıllardaki uygulamalardan farklı olarak yoğun ve yay
gın denetime ağırlık verilmiştir, 

Elkonominiin yiönlenldMllmesinde önemli bir araç 
dlan vergi politikası, 1985 yılında ileri bir biçimde kul
lanılacak, vergi sistem ve mevzuatında bu amaca hiz
met edecek tarzda yeni düzenlemeler yapılacaktır. 
Temel ilke olarak vergi kanunlarında yapılan deği
şikliklerin uygulama sonuçları sürekli olarak değer
lendirilecek ve bu surece gerekli görülen tedbirlerin 
zamanımda ve süratli bir biçimde alınmaisı sağJana-
ca'ktır. ' 

Kamu finansmanının sağlıklı gelir kaynaklarından 
karşılanması için, vergi sistemimizde yeni düzenle-
'meîere giidilme'sinin yanı sıra birçok Batı ülkesinde 
oldiığu gjilbi ülkemizde de Katma Değer Vergisine ge
çilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. 
Vergi sistemimizde modern vergiciliğin bir gereği ola
rak yer alan Katma Değer Vergisi uygulaması ile 
Vasıtalı vergiler alanında gerçek bir reform yapılmış
tır. Bu vergi ile ayrıca, gider vergileri sistemlimizin, 
sanayi sektörü üzerindeki olumsuz etkileri de giderile
cek, yatırımlar ve ihracat teşvik edilecek ve genel an
lamda kalkınmanın finansmanında önemli kolaylıklar 
sağlanacaktır < 

Vergilendirme konusunda arzulanan olumlu so
nuca ulaşabilmek, vergi kanunlarının ülke şartlarına 
uygun olarak hazırlanması ile birlikte, bu kanunları 

^uygulayacak vergi idaresinin erkinliğine de bağlı bu
lunmaktadır. Bu nedenle vergi idaresinin araç ve ge
reç ihtiyaçlarının karşılanması, yerleşme sorunlarının 
hızla çözümlenmesi, bu yönetimde görevli personelin 
hizmet içi eğitimlerinin en üst düzeye çıkarılarak gö
revin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi ve görevde 
kalıcılığı sağlayan şartların sağlanması gerekmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, 1985 yılı Katma Değer 
Vergisinin uygulanacağı ilk yıldır. Gelirler yönünden 
(bir reformun başlangıç yılıdır. Bu verginin yürürlüğe 
girmesiyle halen uygulanmakta olan dahilde alınan 
istihsal Vergisi, ithalde alınan İstihsal Vergisi, Şe
ker İstihlak Vergisi, Spor - Toto Vergisi, PTT Hiz
metleri Vergisi, İşletme Vergisi, Nakliyat Vergisi ve 
İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi yürürlükten kal
dırılmış olacaktır. Katma Değer Vergisinin yerini 

aldığı -ve başlıklarını saydığım sekiz eski vergi kadar 
hâsılat sağlaması 1985 bütçe yılı için hedef alınmış
tır. Bu uygulamanın başarılı bir şekilde yapılabilme
si için Katma Değer Vergisi Kanunuyla Bakanlığıma 
gerekli yetkiler verilmiştir. Nitekim Katma Değer 
Vergisinin hazırlık ve uygulamasıyla ilgili harcama
ları süratle yapabilmek için fon teşkil etme imkânı 
1985 Yılı Bütçesiyle kullanılabilecektir. Bu amaçla 
yürütülecek çalışmalarda" jözellikle vergi idaresinin 
düzenlenmesi- ve otomasyon konusuna ağırlık verile
cektir. 

Değerli arkadaşlar, kamu gelirlerinin vergi türle
ri itibariyle posta çekleri ve Ziraat Bankası aracılı
ğıyla yapılan tahsilat uygulaması daha da yaygınlaş
tırılacak ve bu yetki diğer bankalara da verilecektir. 
Mükelleflerle vergi idaresi arasındaki 'hizmet ilişki
sinin geliştirilmesi ve idarenin hizmet verimliliğinin 
artırılması amacıyla vergi idaresi yeni elemanlarla 
takviye edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi politika
mız ve vergi idaresine ilişkin düzenlemeler hakkın
daki açiklamalarımdan sonra şimdi de kamu perso
neli ücretleri hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri için ön
gördüğümüz, yıl içindeki gelişmeleri de dikkate alan, 
aşamalı ücret artış uygulaması, bütçe idaresi politi
kamızın önemli bir yönünü aksettirmektedir. Bu 
uygulamaya 1984 yılı bütçesinin gerçekleşme seyri 
içinde de yer verilmiş ve bilindiği üzere 1983 yılı 
sonunda katsayı 34 iken 1984 yılının ilk yarısında 
40'a, ikinci yarısında 41'e yükseltilmiştir. Yan öde
me katsayısı 1983 yılı sonunda 9 iken 1984 yılının 
ilk yarısında 11 'e, ikinci yarısında ise İ'2'ye yüksel
tilmiştir. Yakacak yardımı da 1983 yılı sonunda 
6 000 TL. iken, 1984 yılıtın ilk yarısında 7 500 TL.' 
na, ikinci yansında 9 500 TL.'na yükseltilmiştir. 

Hükümet Programımızda yer aldığı üzere, kamu 
personeli için 1985 yılında bütçe imkânları azamî 
ölçüde kullanılmak suretiyle, fiyat artışlarının geri
sinde kalmayacak net ücret artışları sağlanması he
defimizdir. Bu politika doğrultusunda kamu perso-
nelinirç net maaş ve ücretlerinde, 1985 malî yılının 
daha başlangıcında yüzde 21'den aşağı olmayacak 
bir artışa imkân sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak, 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ile memur aylık katsayısı 41'den 46'ya 
çıkarılmış... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 52' 
ye 52'ye. 
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RUŞAN IŞIN (Sivas) — 52'ye 52'ye. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KUTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Memur
ların diğer malî haklarında da buna paralel iyileş
tirmeler yapılmıştır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — 46 
değil, 52 olacak. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Ö bölüm yanlış 
yazılmış, 52 olacak. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — Bakan
lar Kurulu Kararı ile yarı ödemeler katsayısı 12'den 
13'e, yakacak yardımı da 9 500 liradan 12 500 liraya 
yükseltilecektir. 

Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alan ücretlilerin 
vergi yükünü azaltıcı düzenleme, 1985 yılında da 
uygulanacak ve ücretlileriu. vergi oranı yüzde 30'dan 
yüzde 25'e düşürülecektir. Kamu personelinin ücret 
artışları bir yıl boyunca değerlendirilirken, tarife 
yumuşamasının müspet katkısından yararlanmaları
na da imkân aranacak, başka bir ifade ile bütün yıl 
itibariyle sağlayacağımız ücret artışı öngörülen fi
yat artışlarının üzerinde olacaktır. 

Bu düzenlemelere ilaveten ücretlilere vergi iadesi 
uygulaması ile kamu görevlilerine 1984 yılında ek 
gelir de sağlanmıştır. Ayııca ücretlilere vergi iadesi 
konusunda, Hükümetimizce alınan yeni bir kararla 
da 1985 yılında uygulanacak vergi iade oran ve tu
tarları önemli bir ölçüde yükseltilmiştir. 30 0O0 TL. 
olan birinci vergi iadesi dilimi 50 000 TL.'na, bu 
dilim için vergi iade oranı da yüzde 10'dan yüzde 
1.5'e yükseltilmiştir. Bu düzenlemeler emekli, aylıkla
rına da yansıyacak ve emekli vatandaşlarımızın aylık
ları da aynı oranda artacaktır. 

Kamu personeli için düşünülen iyileştirme tedbir
leri bunun da ötesindedir. 1985 malî yılının ikinci 
yarısı için, fiyat artış hızındaki gelişmeler ve bütçe 
imkânları dikkate alınmak suretiyle, kamu persone
linin ücretlerinin yeniden ayarlanması üzerinde du
rulması öngörülmüş ve tedbirleri şimdiden alınmış
tır. Buna göre kamu personeli ücret artışı 1985 yılı 
ortalaması alındığında hiçbir zaman net yüzde 25'in 
altında olmayacaktır. * 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa
mızın 164 üncü maddesi gereğince bu yıl ilk defa 
1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Ma
lî Yılı Kesinhesap Kanun Taşanları beraberce gö
rüşülüp, Yüce Meclisimizce karara bağlanacaktır, t 
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Malumları olduğu üzere, 1961 Anayasasında gö
rüşmeyi mecburî kılan bir hüküm bulunmadığı için 
kesinhesap kanun tasarıları ve buna bağlı bakanlık
ların ve katma bütçeli kuruluşların gider, gelir ve 
diğer işlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından zamanında görüşülüp değerlendirilememiştir. 
1967 yılından beri görüşülmemiş 222 adet kesinhesap 
kanun tasarısı mevcuttur. Oysa, kesinhesap kanunu 
tasarılarının, Yasama Meclislerinde görüşülmesi büt
çenin, dolayısıyla yürütme organının denetlenmesi 
bakımından son derece önemlidir. "Bugüne kadar de
netim fonksiyonunun uygulamadan sonraki kısmı 
idarî ölçüler içinde kaim?ş,_Yasama Meclisi—değer
lemesi seviyesine ulaşamamıştır. 1982 Anayasa
sı, hukukumuzdaki bu boşluğu, kesinhesap kanunu 
tasarılarının, bütçe kanun tasarılarıyla birlikte görü
şülmesi uygulamasını getirmek suretiyle doldurmuş
tur. Kesinhesap kanun tasarıları 1983 yılının bütçe 
kanunlarına paralel olarak düzenlenmiş, 1050 sayılı 
Muhasebeİ Umumiye. Kanununun 100 üncü madde
si gereğince Yüce Meclisimize sunulmuş bulunmak
tadır. . 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 1983 Malî. Yılı 
Korelide Devlet Bütçesi Kesinhesap sonuçlarını arz 
edeceğim. % 

ödenekler : 1983 Malî. Yılı Bütçe Kanunları ile 
yıl başında alman toplam başlangıç ödeneği 2,6 tril
yon liradır. Yıl içinde alman 845 milyar liralık ek 
ödenekle birlikte yıl sonu ödeneği yaklaşık olarak 
3,5 trilyon liraya ulaşmıştır. Alınan bu ödeneklerin 
3,3 trilyon liralık kısmı genel bütçe ödeneklerine, 481 
milyar liralık kısmı da katma bütçe ödeneklerine ait
tir, 

Harcamalar : 1983 Malî Yılı Konsolide Bütçe 
toplam harcamaları yaklaşık 3 trilyon liradır. Bu
nun yaklaşık J trilyon lirası carî harcamalara, 547 
milyar lirası yatırım harcamalarına, kalan î! trilyon 
347 milyar, lirası da transfer harcamalarına aittir. 

Gelirler : 1983 Malî Yılı Konsolide Devlet Büt
çesi, gelirleri 2,6 trilyon liradır. Bunun yaklaşık 2 
trilyon lirası vergi gelirleri, 340 milyar lirası vergi 
dışı normal gelirler, 190 milyar İkası iç istikraz, 200 
milyar lirası da diğer gelirlerden oluşmaktadır. 1983 
Yılı Konsolide Bütçe açığımız 220 milyar 406 mil
yon liradır; buna iç istikraz dahil değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1985 Yılı 
Bütçesinin temel büyüklükleri ve önemli yönlerine 
ilişkin bilgi sunuşlarımı ve açıklamalarımı, dünya 
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ve ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduğu şartları 
da dikkatinize sunarak yapmış bulunuyorum. 1985 
yılı Bütçesiyle Gayri Safi Milî Hâsılanın 1985 yılın
da ulaşacağını beklediğimiz 23 trilyonu aşan mebla
ğın, yüzde 23,4'ü civarındaki 5 trilyon 542 milyar li
rasını toplumun yararına Devletin kullanması ön
görülmüştür. 

Hükümetimiz 1985 Yılı Bütçesini; Programında 
ilan ettiği görüşler doğrultusunda hazırlamıştır ve bu 
açıdan Programda belirlenen hedeflere ulaşmayı umu
yoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir bütçeyi 
sadece rakam yönüyle değerlendirmemek icap eder. 
Bütçeler, bu bütçeleri uygulamaya koyan hükümet
lerin iktisadî ve sosyal gelişme konularındaki hedef 
ve niyetlerini vatandaşın bugünkü ve gelecekteki 
mutluluk ve refahı konusunda kararlarını aksettiren 
önemli dokümanlardır. Hükümetimizin, sunduğu
muz bütçe tasarısına aksetmiş olan bu niyet ve ka
rarlarının Yüce Meclisimizin tasvibi ile gerçekleşe
ceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19Ş3 Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile birlikte huzurları
nıza getirilmiş bulunan 1985 Malî Yılı Konsolide 
Devlet Bütçe Tasarısına ilişkin açıklamalarımı bura
da tamamlamış bulunuyorum. 

Değerli görüş ve eleştirilerinizle Bütçenin ülkemiz 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren bir biçimde uy
gulanmasına katkıda bulunacağınıza yürekten inanı
yorum, 

Sözlerime son verirken; teşekkür eder, saygılar 
sunar, bu Bütçenin vatanımıza ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alptemoçin. 
Sayın milletvekilleri, 1985 Malî Yılı Genel ve 

Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarları üzerindeki görüşmeler 
Genel Kurulun 4.12.1984 tarihli 33 üncü Birleşimin
de alınan karara uygun olarak basılıp dağıtılan prog
rama göre yürütülecektir. Başlangıçta Bütçenin tümü 
üzerinde görüşmelerde siyasî parti grupları ve Hükü
met adına yapılacak konuşmalar 2 saat 30 dakika, 
kişisel konuşmalar 2Ö'şer dakika sürecektir. 

Bütçenin tümü üzerinde grupları ve şahısları adı
na &öz alan sayın üyelerin isimlerini sırasıyla oku
yorum. 

Gruplar adına : Anavatan Partisi, Sayın Recep 
Ercüment Konukman, Sayın Pertev Aşçıoğlu. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi; Sayın Turgut Sunalp, 
Sayın Ali Bozer. 

Halkçı Parti; Sayın Necdet Calp, Sayın Onural 
Şeref Bozkurt. 

Şahıslan adına söz alan saym milletvekillerinin 
isimlerini sunuyorum, 

î1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8: 

9. 
10. 
11. 
12. 
'13. 
,14. 
15. 
16. 
17. 

Sayın Hakkı Artukarslan, 
/Şaban Küçükoğlü, 
Hilmi Nalbantoğlu, 
Cafer Tayyar Sadıklar, 
Mustafa Çorapçıoğlu, 
Kadri Altay, 
Salim Erel, 
Aziz Kaygısız, 
Muzaffer ilhan, 
(Nuri Korkmaz, 
İsmet özarslan, 
Lütfullah Kayalar, 
(Mustafa Murat Sökmenoğlu, 
Yavuz Köymen, 
Ayhan Fırat, 
İsmail Saruhan, 
Mustafa Şahin. 

Şimdi, bu sıraya göre, söz vermeye başlıyorum. 
Sayın Ercüment Konukman; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA RECEP ERCÜMENT 
KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına Hükü
metimizin sunduğu bütçe üzerinde görüşlerimizi tak
dim etmek üzere, huzurlarınızdayım. Sözlerimin ba
şında hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütçeler hükümetlerin te
mel düşüncelerini rakamlarla ifade eden belgelerdir. 
Bu sebeple, bütçeleri yalnız rakamların değerlendi
rilmesi açısından değil, aynı zamanda bu rakamlara 
uygulama sağlayan ve ruh veren hükümetlerıin genel 
politikası açısından da incelemek lazım gelir. 

Bütçeler, bir manada sosyal yaşantımızın bir par
çası ve onun tabiî bir ürünüdürler. Yüce Meclisimi
ze sunulan Anavatan Partisi İktidarının bu ilk büt-

. çesini bu gözle değerltendirecek ve bütçe üzerinde 
Anavatato Partisi Grubunun görüşlerini arz edece
ğim. 

Sayıra milletvekilleri, 1071 Malazgirt Zaferi ile 
Anadolu'ya damgasını vuran atalarımız, kurdukları 
büyük imparatorluklarla üç kıtaya hükmetmişler ve 
köklü bir medeniyetin temsilcisi olmuşlardı. Bugün 

70 — 
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de aynı ruh ve heyecanla maziden aldığımız, güçle, 
geçmişte olduğu gibi güçlü ve müreffeh Türkiye'yi 
yeniden kurmak ve yaşatmanın gayretleri içerisinde
yiz. 

Sayın milletvekilleri1,' 'günümüzde dünya çok kü
çülmüştür. Dünyada ve bilhassa Ortadoğu'da önem
li gelişmeler olmaktadır. Araplarla İsrail arasındaki 
anlaşmazlık giderilememiş; Lübnan sorunu halledi
lememiş,- yıllardan beri süregelen Irak - îran harbi 
sona erdirilememiştir. Komşumuz Yunanistan Ege'de 
sorun üzerine sorun yaratmakla meşguldür. Ulus
lararası terör yuvalarını besleyen ve destekleyen kom
şu ülkelerimizden söz edilmektedir. Bütün bu se
beplerle yurt içinde ve dışında cereyan eden hiçbir 
olaya bizim dışımızdadır diyemeyiz ve bigâne kala
mayız. 

Millet olarak ayakta kalabilmemiz, hürriyet ve is
tiklalimize sahip olmamız ciddî, tutarlı, yapıcı millî 
politikalarla ve kuvvetli iktidarlarla mümkündür. 
Anavatan Partisi Hükümeti, milletten aldığı güçle 
içeride istikrarın ve kalkınmanın, dışarıda ise itiba
rın sembolü olmuştur. 

Bu duygular içerisinde 1985 Malî Yılı Bütçemi
zin ülkemize refah, saadet ve mutlululk, huzur ve gü
ven getirmesini Ulu Tanrı'dan niyaz ederim. 

Hükümetimiz bir çalışma yılını henüz doldur
mak üzeredir. Hatırlanacağı gibi 6 Kasım 1983 seçim
leriyle aziz milletimizin 'büyük teveccühünü kazanan 
Anavatan Partisi Hükümeti 13 Arahk 1983'te kurul
muştu. Bir yıllık icraat döneminde, yurdumuzda hiç
bir iktidarın daha önce el atamadığı veya el atmaya 
cesaret edemediği meselelerin üzerine gidilmiş, karar
lar alınmış ve uygulanmıştır. Bu meseleler imar affı, 
servet beyanının kaldırılması, Türk Parasını Koruma 
Kanununda yapılan değişiklikler, yurt dışına dö
vizli ve dövizsiz serbestçe seyahat edebilme, bürok
rasi ile yapılan mücadele sebebiyle alınan önlemler, 
bakanlıklarda yapılan reorganizasyonlar ve birleştir
me, Kıyı Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu gibi 
sayılabilir. 

Sayın milletvekilleri, güzel yurdumuz, Hükümeti
mizin aldığı yerinde ve cesur kararlarla her geçen 
gün dalha güzele ve daha iyiye doğru gitmektedir. 
Hükümetimiz, Programında da ifade ettiği gibi geç
miş yıllardan kalan çok ciddî problemleri devir al
mıştır. Meselenin iktisadî tarafı ağır basmaktadır. 
Ortadireğin güçlendirilmesi, enflasyonun düşürülmesi, 
dış ödemeler dengesinin sağlanması, konut sorununun 

çözümü, işsizliğin azaltılması, ısosyal güvenliğin geliştiril-
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mesi, millî birlik ve beraberliğimizin korunarak teessüs 
etmiş olan huzur ve güvenin sağlam temellere da
yandırılması, millî kültürümüze sahip çıkmakla ve 
iktisaden güçlü olmakla mümkündür. 

Hükümetimiz, millî değerlerin korunmasında ti
tiz, sosyal adalet ilkelerine sadık ve serbest rekabet 
esasına dayalı bir ekonomik düzenin gereğini yerine 
getirmektedir. Bu sayede Tüfkiyemizi ileri ve mo
dern bir ülke haline getirmeyi hedef almıştır. 

Sayın milletvekilleri, ikinci büyük harpten sonra 
uzun süre 'dünyayı etkisi altında bulunduran eko
nomik düzenin temelinde 1944 Bretton Woods An
laşması ile tesis edilen Uluslararası Para Sistemi yat
maktadır. Bu sistemle birlikte Amerika Birleşik Dev
letlerinin Marshall Planı ele alınmış ve bu plan sa
yesinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve hat
ta Japonya İkinci Dünya Harbinden sonra yeniden 
imar edilmiştir. Amerikan Dolarının merkez oldu
ğu bir iktisadî yapı ve iktisadî politika ile dünya ti
caret hacmi geliştirilmiştir. Dünyada hızlı ekonomik 
gelişmeyi ve sanayileşmeyi bu sistem yönlendirmiş
tir. 1970'lıi yıllarda ise uluslararası para sisteminde 
meydana gelen büyük krize petrol fiyatlarında mey
dana gelen aşırı artışlar da ilave edilince, dünya yeni 
bir iktisadî 'buhrana girımişt;. Bir yanda artan nü
fus, ekonomik gelişme talepler^ diğer yanda ekono
miyi istikrar içinde tutabilmek için tüketimi kısıcı 
ve yatırımları daraltıcı gayretler, kalkınmakta olan 
ülkeler ekonomisinde büyük yaralar açmış ve bu ül
keleri korkunç bir darboğaza sokmuştu. Türkiyemiz 
de maalesef 1978'lerde bu iktisaden darboğaza gir
miş ülkelerden biriydi. O tarihlerde IMF'den ve bir
takım bankalardan 125 milyon dolar kredi erteleme
sini sağlayabilmek için . ülkemiz, tarım ürünlerini 
rehin etmek durumunda kalmıştı. O yıllarda böyle
sine kötü iktisadî politikalar izlenmiştir ki, bunun 
neticesi olarak bazı Avrupa devletleri Türkiye için 
âdeta iane diyebileceğimiz yardım kampanyaları 
açmışlardı. Şükürler olsun, !bu sıkıntılı günler çok 
gerilerde kaldı. Alınan ciddî tedbirlerle artık hiçbir 
malın sıkıntısı çekilmiyor, yokluklar ve kuyruklar 
devri çoktan kapandı. 

Sayın milletvekilleri, bir memlekette sosyal ve ik
tisadî 'hayatta ibazı sıkıntılar olursa, bu sıkıntılardan 
hükümetler sorumlu tutulurlar. Eğer işler iyiye gi
derse, 'bundan dolayı hükümetlere teşekkür edilmez. 
Aslında buna ihtiyaç da yoktur. Teşekkürü millet 
reyleriyle izhar eder. İşleri iyiye götürmek hükü
metlerin aslî görevidir. Sayın Özal Hükümeti de 
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mazeret üretmek yerine, iş bitirmeyi hedef edinmiş
tir. özal Hükümeti temel meselelerin ancak uzun va
deli ve köklü yaklaşımlarla çözülebileceğine inanmış
tır ve 'bu inanç içerisinde bütün gayretleri ile çalış
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, (Hükümetimiz, programında 
belirttiği gibi, temel bazı meseleler üzerinde büyük 
mesafeler katetmiş ve önümüzdeki malî yıl içerisin
de de çalışmalarına aynı hızla devam edebilmek için 
bütçeye büyük ödenekler koymuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti üzerinde menfur emeller 
besleyen iç ve dış yıkıcı güçler, bu ülkeyi bölmek için 
her türlü gayretlerini devam ettirmektedirler. Bilin
diği gibi, 12 Eylül 1980 öncesi ülkemiz içinde bulun
duğu hayatî önemi haiz siyasî, ekonomik ve sosyal 
meseleler Devlet ve IMiUetimizin varlığını tehdit eder 
boyutlara ulaşmış ve bu hal Devletimizi Cumhuriyet 
tarihinin en ağır buhranlarına sürüklemişti. 

Türk Devletini yok etmek isteyen dış güçler ve 
onların yurt içindeki işbirlikçileri, malum usulleri 
ile anarşi, terör ve bölücülüğü en had safhaya çıkar-
mışilardı. Millî birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç 
olduğumuz bir dönemde demokrasiyi işlemez duru
ma getirmişlerdi. Devlet âdeta kaybolmuş ve tam bir 
otorite boşluğu meydana gelmişti. Devletin bütün 
müesseselerinin felce uğradığı bir sırada Türk Silah
lı Kuvvetleri Devlete ve rejime sahip çıkmıştı. 

Yeniden tesis edilen huzur ve güvenin devam ede
bilmesi, anarşi ve terörün kökünün kazınması ve 
ülkemizin tekrar 1İ2 Eylül 1980 öncesi karanlık gün
lere dönmemesi için gerekli bütün önlemlerin alın
makta olduğunu görmekten büyük memnunluk du
yuyoruz. Huzur ve güvenin kalıcı temellere dayandı
ğının en güzel delili geçtiğimiz bir yıl içinde sıkıyö
netim uygulamasından pek çok vilayette süratle vaz-
geçilmesidir. 

İBu neticeye ulaşabilmek için geçen yıl olduğu gi
bi, bu yıl da kolluk kuvvetlerimiz ve emniyet teşki
latımızın modern araç ve gereçlerle teçhiz edilebil
mesi gayesi ile bütçeye yeterli ödeneğin konduğunu 
görmekten memnunuz. 

Haksız kazanç ve karaborsa üzerine cesaretle gi
dilmesi sonuçlarını vermiş, Tahtakale borsası ile res
mî borsa arasında günümüzde bir 'fark kalmamıştır. 

Hükümetlimizin yabancı sigarayı ithal yoluna gi
derek serbestçe satılma imkânını sağlamış olması, ön
ceden ekonomimize 200 milyara mal olan bu büyük 
meblâğ şimdi 50 milyar ödenmesi ile sonuçlanmıştır. 
Ayrıca, yabancı sigaradan alman Konut Fonu saye
sinde her ay milyarlarca lira bu fona akmaktadır. 

Uzun yıllar askıda kalmış olan imar affı, servet 
beyannamesinin kaldırılması, döviz taşıma serbestisi, 
dış seyahat özgürlüğü sosyal ve iktisadî hayatta bü
yük ferahlıklar meydana getirmiştir. 

Ülkemizde kardeşi kardeşe düşman eden ve öl
dürten silah ticareti sona ermiş, yıllarca aramızda 
yaşayan ve haksız kazançları ile âdeta imtiyazlı bir 
sınıf haline gelen babalar adalet önüne çıkartılmıştır. 

Bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, enflas
yonla mücadelede ciddî tedbirler alınmıştır. Devletin 
ürettiği birçok malın gerçek fiyatı yeniden ayarlan
mıştır. 

Sayın milletvekillileri, 24 Ocak 1980 Kararlarıyla 
getirilen ciddî tedbirler neticesinde çok yüksek bo
yutlara erişmiş olan enflasyon hızı 1982 yılında yüz
de 25'lerin altına inmiş olmasına rağmen, aynı endeks
lere göre, 1983'ün ilk altı ayında bu rakam yüzde 27' 
ye, 1983 yılının son dört ayında yüzde 62'ye çıkmıştı. 
1984 yılına bu yüksek enflasyon hızıyla girildiği bi
linmektedir. Eğer yukarıda arz ettiğimiz tedbirler 1983 
yılında alınabilseydi, geçtiğimiz yılın başında görülen 
yüzde 62'lik enflasyon hızı çok daha aşağılarda sey
redebilirdi. 

Hükümetimiz sıkı bir para politikası izlemiştir. 
Beklenti enflasyonuna mani olabilmenin tek yolu pa
ranın doğru kontrol edilebillmesidir. Enflasyon bek
lentisi sonucu haksız fiyat artışları hissedilir hissedil
mez sıkı para arzı daha da sıklaştırılmaktadır. Nite
kim, takip edilen ve önümüzdeki malî yılda da takip 
edileceği ifade edilen bu sıkı para politikası sebebiyle 
enflasyon hızında ciddî düşmeler başlamıştır. 

Hükümetimizin geçen yıl olduğu gibi, bu yılda da 
hiçbir şirket kurtarma operasyonuna gitmeyeceğini 
bildirmesi memnunluk yaratmıştır. Şirketlerin malî 
bünyelerini güçlendirebilmeleri ve banka kredilerine 
fazla, ihtiyaç duymadan kendi sermayeleriyle özkay-
naklarını artırabilmeleri hususunda alınan önlemler, 
arzu edilen sonuçları vermiştir. Bu suretle Devlet 
fonlarıyla şirketlerin kurtarılması yerine, onları ken
di bünyeleri içerisinde sağlıklı bir hale getirmek mü-
kün olabilmiştir. Mahdut olan Devlet kaynakları 
bundan böyle daha verimli sahalara kayacak, Devlet 
gereksiz harcamalarda bulunmayacak, yatırımlar da
ha da hızlandınlabilecektir. 

Hükümetimizin 1985 konsolide bütçesini bu espri 
içerisinde hazırladığını görmekteyiz. Ortadireğin güç
lendirilmesi, çiftçinin, memurun, esnafın, işçinin ve 
emeklinin millî gelirden daha fazla pay alabilmesinin 
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sağlanması Anavatan (Hükümetinin ana hedeflerin
den Ibiri olmuştur. Ortadireğin güçlendirilmesinde ek 
gelirinin artırılması önem taşımaktadır. Mevduat faiz
lerinin' enflasyon üzerinde tasarruf sahiplerine veril
mesi pek çok dar gelirli vatandaşımıza bir ek gelir 
sağlamıştır. Mevduat faizlerinden alınan Stopaj Ver
gisi oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi de 
•tasarruf sahiplerinin gelirini yükseltmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Hükümeti Parti 
ve Hükümet Programında da ifade ettiği gibi, iktisa-
den kendi maliyötleri geri ödeme gücüne sahip olan 
kârlı altyapı projelerini halkımıza açmaya başlamıştır. 
'Boğaz Köprüsü ıgelir ortaklığı hisse senetleri bir gün 
gibi kısa bir zamanda satıldı. Şimdi sıra Keban Ba
rajı kâr ortaklığı senetlerimizde; onlar da en kısa bir 
zamanda halkımızın büyük rağbetlerine rnazhar ola
caktır. ıBöylece büyük yatırımlara köklü finans kay
nakları temin edilmiş olacak, bu yeni kaynaklarla # 

ikinci ve üçüncü köprüler yapılacak, yeni barajlar 
kurulacak, yeni yeni yollar finanse edilmiş olacaktır. 
Yarının büyük ve müreffeh Türkiyesi ancak böyle 
güçlü ve akılcı iktidarlar sayesinde meydana gelebilir. 
Anavatan Hükümetini aldığı bu cesur ve dinamik 
kararlardan dolayı bir kere daha kutlarız. 

(Sayın milletvekilleri, dünya ekonomisinde ikinci 
petrol krizinden sonra ortaya çıkan durgunluk 1981 
yılından itibaren resessiyona dönüşmüş ve 1982 yılı
nı da etkisine almıştır. Petrol krizinden, gelişmiş pi
yasa ekonomileri kadar merkezî planlı ekonomiler de 
etki altında kalmışlardır. 1983 yılı başlarında şoktan 
kurtulma ve reşsesiyondan çıkma belirtileri görüle-
hilmiş ve fakat bu canlanma belirtileri bölgeler ara
sında 'büyük farklar göstermiştir. 

Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle, kalkınmak
ta olan bazı güney ve doğu ülkelerinde oldukça hızlı 
bir gelir ve üretim artışı müşahade edilmiş, buna mu
kabil 'Batı Avrupa ülkelerinde ise, bu kalkınma hızı 
zayıf olarak müşahade edilmiştir. 

Kalkınmakta olan ülkelerde iktisadî atılımı yap
mayı engelleyen birtakım manialar göze çarpmakta
dır. iBu engelleyici ciddî sorulara rağmen, merkezî 
planlı ekonomilerde geçmiş yıllara göre az da olsa 
bir kalkınma hızı görülür. 

Dünya ticaret hacminde 1983 yılında yüzde 2 
civarında bulunan hır artış olmasına karşılık, bu ar
tış 1984 yılında yüzde 4 rakamına ulaşmıştır. Dün
yada toplam üretimde 1983 yılında yüzde 2 olan ar
tış miktarı 1984'de yüzde 3,5'a çıkmış gibi gözük
mektedir. 1983 yılında üretim artışıyla ithalat artışın

daki eşitlik bozulmamışken, 1984 yılında bu oran 
üretim artışı lehinde fazlalaşmıştır. Dünya ticaret 
hacmindeki artışlar son beş yılın en yüksek oranları 
olmasına rağmen, iktisaden canlanma, bu canlılık 
dönemine girebilmek için henüz yeterli değildir. 

Sanayileşmiş ülkelerde 1983 yılında fiyat artışla
rı yüzde 5'lere kadar düşürüldbilmiştir. Aynı düşme 
oranının 1984 yılında da sağlanacağı zannedilmekte
dir. Sanayileşmiş ülkelerde enflasyon oranındaki bu 
azalmayla birlikte ücret artışlarında da bir yavaşla
ma kaydedilmiştir. Buna mukabil, kalkınmakta olan 
ülkelerde fiyat artışları genelde yüksek bir oranda 
kalmıştır. 

Ülkemizin de arasında bulunduğu petrol ihraç et
meyen gelişmekte olan ülkelerde 1983 yılı fiyat artış 
hızı yüzde 44,1 dolaylarında olmuştur. Alınan ciddî 
tedbirlerle 1984 yılında bu oranın önemli bir miktar
da düşeceği ümit edilmektedir. Özellikle Avrupa ül
kelerinde işsizlik oranı 1984 yılında 1983 yılına na
zaran daha fazladır. 

Sanayileşmiş ülkelerde carî denge açığının 1983 
yılında 2 milyar dolar civarında olmasına rağmen, 
1984 yılında 15,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Buna karşılık, kalkınmakta olan ülke
lerin carî açıklarının 198)3 yılı toplamı 67,5 milyar do
lar iken, 1984 yılında 67 milyar dolara düşeceği tah
min edilmektedir. Petrol ihracatçısı olmayan ve ara
larında bizim de bulunduğumuz, kalkınan ülkelerin 
carî açıkları 19813 yılında 61 milyar dolar iken, 1984 
yılında 56 milyar dolara inmektedir. Bu açığın kapan
masında döviz girdilerinin artması ve döviz harcama
larının azalmasının büyük etkisi vardır. 

Doğu ve Güney Asya'nın gelişmekte olan bazı 
ülkeleri 1983 yılında işsizlik oranını düşürmekte ba
şarılı olabilmişler, buna mukabil az gelişmiş diğer 
bazı ülkelerde İse, işsizlik oranında düşme kaydedile-
memiştir. Aksine, bu oranda önemli yükselmeler gö
rülmektedir. özellikle Avrupa ülkelerinde ve memle
ketimizde 1983 yılına göre 1984 yılının ilk yarısında 
işsizlik oranında bir artış olduğu görülmektedir. 

'Kalkman ülkelerin dış borçlarında da 1983 yılına 
nazaran önemli bir artış vardır. Petrol ihracatçısı ol
mayan kalkınan ülkelerin, toplam dış borçlarında ge
çen yıla nazaran yine artışlar mevcuttur. Yukarıda 
arza çalıştığımız gibi, son yıllarda dünya ekonomisi ve 
dünya ticaretinde büyük bir gelişme meydana gel
memiştir. 'İktisadî 'faaliyetler pek çok ülke açısından 
zayif kalmıştır. Uluslararası ticaretin ve malî sistem
lerin yeniden gözden geçirilmesi, güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi zarureti böylece ortaya çıkmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi de Türk ekonomisin
deki gelişmeleri, yukarıda arz etmeye çalıştığımız dün
ya ekonomisindeki dalgalanmalar ve darboğazlar açı
sından değerlendirmek istiyoruz. 

Hükümetimizin yıl içinde İhracatı hızlandırmak 
için aldığı yerinde tedbirler, meyvelerini vermeye baş
lamış ve 1984 yılının ilk sekiz ayında ihracatımız de
ğer olarak, 1983 yılının aynı dönemine oranla yüzde 
32'ye yakın bir artış göstermiştir. 1983 yılında toplam 
ihracatımızın 1982 yılına göre azaldığı dikkate alınır
sa, 1984 yılındaki ihracat artışının önemi kendili
ğinden ortaya çıkar. İhracatımız içinde sanayi ürün
lerinin payının giderek artmakta olması, Hükümeti
mizin yürüttüğü iktisadî politikanın başarılı olduğu
nun kesin bir delili sayılmalıdır. 1983 yılında yüzde 
66,8 olan bu pay, 1984 yılında yüzde 75'e ulaşmıştır. 
1984 yılı iç'nde ihracatımızın yüzde 53'ü AET ülke
leriyle OBOD ülkelerine ayrılırken, bu yıl ilk defa 
yüzde 40 dolaylarındaki bir kısmı da İslam ülkeleri
ne yapılmıştır. 

fslam ülkeleriyle ticarî münasebetlerimizin gün 
geçtikçe artması ve ihraç ürünlerimiz arasında sana
yi mamullerimizin yüzdesinin fazlalaşması, Türk eko
nomisinin darboğazlardan çıkarak sağlıklı bir şekilde 
büyümekte olduğunun kesin bir delilidir. Geçen yıla 
göre sermaye hareketlerimizde yaklaşık 670 milyon 
dolar bir fazlalık gıörülmüştür. Bu fazlalık ödemeler 
dengesinde olumlu etkiler meydana getirmektedir. 
Döviz rezervlerindeki geçen yılın aynı dönemine gö
re 300 milyon dolarlık artış, ANAP Hükümetinin 
aldığı ciddî ekonomik tedbirler sonunda meydana 
gelmiştir. Hükümetimizin rekabete dayalı serbest pa
zar ekonomisinde başarılı olduğunu görmekten mem
nunluk duyuyoruz. Uygulanan serbest rekabet poli
tikası, Türkiye gerçekleri göz önüne alınarak yürütül
mektedir. Bu politika ile geniş halk kitlelerine kali
teli, yeterli ve ucuz mal ve hizmet sunulması esası 
kabul edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılının ilk sekiz aylık 
verileri toptan eşya fiyatları artış hızının yüzde 34 
dolaylarında olduğunu göstermektedir. Carî yılın ilk 
sekiz ayına ait genel fiyat düzeyindeki bu artış ora
nı, 1983 yılının aynı dönemiyle 1984 programında 
düşünülen hedeflerin üzerinde ıgibi gözükmektedir. 
1984 yılında Hükümetimizin mahallî seçimler nede
niyle bekletilmiş bir kısım fiyat ayarlamalarını ve dö
viz kuru düzeltmelerini yapmak zorunda kalması, bu 
artışta etkili olmuştur. Bu artışta başka bir etken de, 
doların gittikçe değer kazanması ve uluslararası 
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{ faiz hadlerinin yüksek düzeyde teşekkül etmesidir. 
I Ancak Hükümetimizin aldığı.yerinde ciddî tedbirler 

neticesinde, 1984 yılının son üç ayında genel fiyat ar
tışlarında ciddî bir yavaşlama müşahede edilmiştir. 
öte yandan, Hükümetimizin fiyat artışlarını makul 
ve adil bir ücret ve gelir politikasıyla telafi edeceğini 
ifade etmesi memnunluk yaratmıştır. Çeşitli yollarla 
ortalama işçi ücretlerinde sağlanan artışlar ile kamu 
görevlilerinin maaşlarında yapılan zamlar bu politika
nın müşahhas bir delili sayılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz bütçeyi sunuş 
konuşmasında da belirttiği gibi, ülkemizdeki kaynak 
ve tasarrufların artırılmasına gayret etmek ve bun
ları en iyi şekilde kullanmak çabasına girmiş bulun
maktadır. Bu cümleden olarak, kredi maliyetlerinde 

I yükselme önlenmiş, faiz oranı yüzde 32'den yüzde 
52'ye yükseltilmiş, kredilerden alınan Gider Vergisi 

, ise, yüzde 3'e indirilmiştir. Bankalardaki mevduat 
hacmi 1984 yılında son üç yılın en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. Bilhassa geçen yılda vadeli mevduatta yüz
de 61'lik bir artışın görülmüş olması, bankaların kay
nak maliyetlerini artırıcı bir unsur gibi gözükmek
tedir. 

Hükümetimizin, geçmiş para ve sermaye piyasa
larında yaşanan olayların tekrarlanmaması için cid
dî tedbirler aldığını görmekten büyük memnunluk 
duyuyoruz. Bu sebeple, menkul kıymetler borsasının 

I kuruluş ve işleyişlerine ait düzenlemeler ciddî olarak 
ele alınmıştır. Ekonomimizin gerek sermaye yapısı 

, ve gerekse fonların kullanım ve akımı açısından dü
zenli bir sermaye piyasasının etkinliğinden yararlana
cak bir merhaleye eriştiğini görmekten mutluyuz. 

Sayın milletvekilleri, ancak güçlü iktidarlar kök-
I lü reformlar yapmaya cesaret edebilirler. ANAP Hü

kümeti, Yüce Meclisten aldığı güçle sosyal ve kültü
rel konularda olduğu gibi, millî konularda da geniş 
önlemler almış, köklü reformlar yapmış ve yapmaya 
devam etmektedir. Hükümetimiz, ücretlilere vergi 
iadesi ile dar gelirlilere ek bir gelir imkânı sağlamış, 
bununla beraber fatura alışkanlığını sağlamaya çalış
mış ve kontrol mekanizmasını getirmiştir. 

IMEYAK kesintilerini hak sahiplerine faiziyle be
raber 'ödeyerek yıllardan beri haklı bir şikâyeti sonuç
landırmış ve dar gelirliye ek bir imkân daha sağla
mıştır. 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılarak vergi ödemelerinde 

| yine kolaylıklar sağlanmıştır. 
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Vergi gelirlerinde yapılan değişikliklerle özel in
dirimin 10 misline kadar artırılabilmesi, yatırım indi- < 
rintlerinin yüzde 100'e kadar çıkartılabilmesi ve tev-
kifat nispetlerinin yeniden düzenlenebilmesi sağlan
mıştır. Telif kazançları istisnası, mesken kira gelirle
rinin istisnası,' küçük çiftçi muaflığı hududu artırıl
mak suretiyle bu kabil gelir sahiplerinden de vergile
ri hafifletilmiş durumdadır. Birinci sınıf tüccar ayırı
mı için öngörülen hadler üç katına çıkartılmıştır, Zi
raî Gelir Vergisine tabi olma hududu üç katına yük
seltilmiştir, servet beyannamesiyle ve gider esasının 
kaldırılması suretiyle mükelleflere vergileme alanın
da büyük kolaylıklar temin edilmiştir. 

Konutta Doğu ile Güneydoğu Bölgelerimizde ya
tırımları hızlandırmak için önemli vergi indirimleri 
temin edilmiştir. Vergi adedini azaltmak, daha verim
li tek bir vergiyle üretimi teşvik ve vergi adaletini 
sağlayabilmek amacıyla Katma Değer Vergisi çıkar
tılmıştır. 

1985 Malî Yılı Bütçesi hazırlanırken ve hedefler 
belirtilirken dikkate alınan bir başka husus da, dış ve 
iç ekonomik şartlarla beraber carî yıla ait uygulama 
sonuçları olmuştur. 

1984 Malî Yılı konsolide Devlet Bütçesinde, «öde
nekler» bölümüne baktığımızda; 1984 Bütçe Kanu
nunda yer alan 3 trilyon '285 milyar Türk Lirası baş
langıç ödeneği, ek ödeneklerle birlikte yıl sonuna doğ
ru 4,5 trilyon civarına yükselmiştir. Geçen yıllara gö
re dikkati çekecek boyutlara erişmiş olan bu ödenek 
fazlalığının gerçek sebebi; iç ve dış devlet borçları
nın ödenmesi için alınan ek ödeneklerden kaynaklan
mıştır. Gerçekten, 1984 Yılı Bütçe Kanununda iç 
devlet borçları için 60 milyar, dış devlet borçları için 
97,5 milyar ödenek konulduğu halde, 1984 yılı içe
risinde iç devlet borçları için l'âl milyar, dış devlet 
borçları için 402 milyar ödeneği memnuniyetle mü
şahede etmekteyiz. Hükümetimize, borç ödemedeki 
bu gayretli tutumundan dolayı şükranlarımızı arz 
ederiz. 

1984 yılında konsolide bütçe vergi gelirlerinin 2 
trilyon 450 milyar liraya, konsolide bütçe 'toplam ge
lirlerinin 3 trilyon 584 milyar liraya ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Bu, 'Hükümetimizin izlediği malî poli
tikanın müspet bir delilidir. 1985 Malî Yılı konsoli
de Devlet Bütçesi, yüzde 5,5 oranında reel bir geliş
me hedefi öngörmektedir. Enflasyon oranının da yüz
de 25'lere indirilmesinin imkânları böylece getiril
mektedir. 

1985 .'Malî Yılı Bütçesi tetkik edildiğinde, toplam 
ödenek miktarının 5 trilyon 542 milyar lira olduğu 
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görülecektir. 1985 Malî Yılı Konsolide Bütçesinde en 
büyük ödeneklerin Millî Savunmaya ve Millî Eğitime 
ayrılmış olduğu görülecektir. Bu durum memnuniyet 
vericidir ve Anavatan Hükümetinin Millî Eğitime ve 
vatan müdafaasına verdiği önemi belirtmesi açısın
dan da takdirle karşılanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çocuklarımız en kıymetli var
lıklarımızdır. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırla
mak için Cumhuriyet Hükümetleri hiçbir fedakârlık
tan kaçınmamışlardır. Devletimizin varlığı, vatanımı
zın bütünlüğü ve Milletimizin birliği için bu şarttır. 
Anavatan Hükümeti de bu anlayış içerisinde bütçe
nin en büyük kısmını, geleceğin teminatı olan genç
lerimizin yetiştirilmesine ayırmıştır. Hukukî düzenle
meler ne olursa olsun, öğrenci ve okul sayısı ne ka
dar artarsa artsın, Millî Eğitime yatırımlar- ne 
boyutlara ulaşırsa ulaşsın, «Millî» sıfatını taşı
yan, eğitim ve öğretim hizmeti, yeni yetişen ne
sillerini çağdaş ve memleket ihtiyaçlarına uy
gun bilgilerle donatamıyorsa ve gelecek nesil
lere birlik ve beraberlik şuuru aşılayamıyorsa, o eği-
tim ve öğretim faaliyetlerinin hiçbir yararı yoktur. 
Çünkü, eğitim ve öğretimin temel amacı, miflî olmak
tır. Millî kültürümüze, inançlarımıza, örf ve adetle
rimize uygun 6ir Millî Eğitim politikası uygulamaya 
çalışan Hükümetimiz, çağdaş ilim ve teiknoloj ileri de 
kullanarak Milletimizin özlemini çektiği temel he
deflere ulaşmak için daha büyük bir gayret sarf et
mektedir. Millî Eğitim ve öğretimde temel kaynağı
mız, 1 000 yıllık tarihimizin meydana getirdiği zen
gin kültürümüz olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz 1985 yılı için
de toplam 41 milyar 583,7 milyon liralık bir yatı
rım planlamıştır. Yatırım miktarında, geçen yıla na
zaran yüzde 4 oranında bir artış gözükmektedir. 
1985 Bütçesinde, yatırımların büyük bir kısmının 
kalkınmada öncelikli yörelere tahsis edilmesinden bü
yük bir sevinç duyuyoruz. Bu bölgelere götürülebi
lecek yatırımlar, toplam yatırımların yüzde 25'ine 
yaklaşmaktadır. Bu durum ANAP Hükümetinin Par
ti ve Hükümet programına «da uygundur. 

M. TURAN BAYEZİT l(Kalhramanmaraş) — 
ANAP iktidarı Sayın Konukman, ANÎAP iktidarı. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devam
la) — 1985 yılında fiyat artışlarının Devlet hizmetle
rini aksatmamasına itina gösterilmiş, kamu görevli
lerinin maaş ve ücretlerinin fiyat artışlarından etki
lenmemesi için alınan ve alınacak olan gerekli tedbir
ler Bütçeye yansıtılmıştır. 
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1985 yılmda harcama kalem sayısı azaltılmış, öde
melerin merkezden taşraya intikali temin edilmeye 

' çalışılmış ve yetki ve soramlulluklar böylece" daha da 
yaygınlaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonla mücadele eder
ken denk bir bütçe uygulamasını millî politikamızın 
temel amacı olarak görüyoruz. Bir bütçenin önemi, 
o bütçenin büyük olmasıyla ölçülemez. Bütçenin bü
yüklüğü kadar, 'bütçe uygulamasında, yıl içinde alı
nacak tedbirlerin de büyük önemi vardır. Vergi ka
yıp ve kaçaklarının önlenmesi ve denetimindeki, ge
çen yıllara göre daha yoğun ve yaygın bir denetim 
mekanizmasının getirilmekte olmasından yine büyük 
sevinç duyuyoruz. < 

Kamu finansmanının 'sağlıklı gelir kaynaklarından 
karşılanması icap etmektedir. Vergi sisteminde mo
dern vergiciliğin bir gereği olan (Katma 'Değer Vergi
siyle vergi hususumda bir reform yapılmıştır. • 

»1985 malî yılında memur aylık katsayısının 41'den 
46'ya çıkarılacağını, yan ödemelerin katsayısının 
12'den 13'e ve yakacak, zammının 9 500 liradan 12.500 
liraya yükseltilecek olduğunu görmekten yine büyük 
mutluluk duyuyoruz. Ücretlilerde vergi oranının yüz
de 30'dan yüzde 25'e indirilmesi fevkalade müspet 
tesirler meydana getirecektir. Hükümetimizin aldığı 
bu tedbirlerle ücretlerin, fiyatların altında kalmama
sı için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 19185 Konsolide Bütçesi, ön
görülen ekonomik ve sosyal hedefler için yeterli bir 
büyüklükte görülmektedir. Takdim edilen bu Bütçe 
ile devlet hizmetleri, Beşinci İBeş Yıllık Plan hedefle
ri doğrultusunda, aksatılmadan yürütülecek ve yatı
rımlar hızlandırılarak devam edecektir. Sağlıklı kay
naklarla finanse edilmiş olan ANAP iktidarının bu 
ilk Bütçesinin İMilîetimize ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın milletvekilleri, '1 yıllık ANAP Hükümetine 
ve ANAP İktidarına, son aylarda dozunu gittikçe ar
tıran bir şekilde, bazı malum çevrelerden tepkiler gel
mektedir. Bu tepkilerin arkasına gizlenenler, çanları
na ot tıkanan karaborsacılar ve gayri meşru kazanc
ılarına mani olunanlarla kaçakçılardır. 

Sayın özal Hükümeti ilk olarak sigara kaçakçıla
rı üzerine cesaretle gitmiş, bu zümrenin milyonlar
ca liralık haksız gelirlerine mani olmuştur. Yine bi
lindiği gibi, Hükümetimizin yaptığı başarılı bir güm
rük operasyonu ile kaçakçıların beli kırılmıştır. 

Seçim Beyannamemizde ve Hükümet Programı
mızda verdiğimiz sözlerden biri de, vergi sistemini 
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düzene sokmaktır. Gerçekten de Anavatan Hüküme
ti vergi sistemimizde gerekli değişiklikleri yaparak 
vergiyi sade, basit ve anlaşılabilir şekle sokmuş, adil 
bir vergi sistemi getirerek vergi mevzuatında bir re
formu gerçekleştirmiştir. 

.Birçok ülkede uygulanan ve bizde de ANAP ik-
tidarınca gerçekleştirilen faturalı yaşam sayesinde 
hem dar gelirli vatandaşımıza ikinci bir ek gelir te
min edilmiş ve hem de sayıları 4 milyonu bulan gö
nüllü bir vergi kontrol ordusu kendiliğinden gelişti
rilmiştir. 

Aynı reform paketi içerisinde, çok kısa bir süre 
içerisinde Yüce Meclisin oylarıyla kanunlaşan Kat
ma Değer Vergisi sayesinde dürüsit ve çalışkan vergi 
mükellefine büyük kolaylıklar getirilmiştir. Katma 
Değer Vergisiyle 8 çeşit vergi kaldırılmıştır. Getiri
len bu yeni uygulamayla vergi oranları düşürülmüş, 
böylece otökontrol müessesesi kendiliğinden oluşmuş
tur. 

Anavatan Hükümetinin yapmış olduğu bütün bu 
icraatlar geniş halk kitlelerini memnun ederken, men-
faatları zedelenen bazı kesimlerin tepkilerine yol aç
mıştır. AINAP Hükümeti, plan ve programı doğrul
tusunda aldığı ciddî tedbirler sayesinde Türki
ye'de yıllardan beri gecekondu ve sefalet edebiyatı 
yapanların çanlarına ot tıkamış ve seslerini kesmiştir. 
Çünkü lANlAfP iktidarı, daha birinci yılını doldur
madan yaptığı büyük hizmetlerin yanında, yıllardan 
beri kanayan bir yara halinde, devamlı gündemde tu
tulan gecekondu meselesine kesin bir çözüm getirmiş, 
ıslah planları yapmış, tapu tahsis belgelerini vermiş 
ve tapularını takdim etmiştir. Toplum yararına olan 
bütün bu hizmetlerden memnun kalmayanların elle
rinden silahları alınmış ve menfaatları zedelenmiş olan 
zümreler, ANAP Hükümetini yıpratabilmek için çe
şitli kampanyalar başlatmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, her fırsatta mahallî idarele
rin önemine dikkati çeken ANAP İktidarı, yeniden 
teşekkül eden mahallî idareler arasında hiçbir parti 
ayrımı yapmadan yardım yapmış, mahallî- belediye
ler de bu sayede vatandaşa daha iyi hizmet edebilme 
imkânlarına sahip olmuşlardır. Bu sayede gecekon
duya tapu, gecekonduya su ve elektrik ve gecekon
duya asfalt getirilebilmiştir. 

«Doğuya jandarma, karakol; /Batıya televizyon 
ve yol» sloganlarıyla sefalet edebiyatı yapanlara, 
ANAP İktidarı icraatıyla Doğu ve Güneydoğuya yap
tığı hizmetlerle gerekli cevabı vermiştir. Yıllardır ih
mal edilmiş olan Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz 
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için yatırımı teşvik edici tedbirler getirilmiş, vergi 
muafiyeti temin edilmiş ve bütçe dışı fonlarla Doğu 
ve Batı arasındaki farklılığın bir an önce kaldırılma
sına çalışılmıştır. 

ANAP İktidarı, aldığı ciddî iktisadî tedbirlerin 
yanı sıra, millî kültürümüzün gelişmesinde ve mane
vî değerlerimizin korunmasında da geniş kapsamlı ça
lışmalar içerisine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 112 Eylül ile yeniden tesis 
edilen millî birlik ve beraberlik ve kardeşlik duygu
ları içerisinde Türk Devletini daha güçlü, Türk Mil
letini daha mutlu bir hale getirmek için el ele verme
liyiz. Güzel yurdumuzda 12 Eylül Harekâtı ile huzur 
ve güveni yeniden sağlayan ve kardeşlik duygularını 
perçinleştiren ve ülkemizi uçurumun kenarından kur
taran, başta Cumhurbaşkanımız ISayın Kenan Evren 
olmak üzere, bütün Türk Silahlı Kuvvetilerimize şük
ranlarımızı bir kere daha arz etmeyi bir borç biliriz. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Atatürk' 
ün göstermiş olduğu «muasır medeniyet» seviyesine 
ulaşabilmek için akılcı ve yapıcı bir bütçe takdim 
eden ANAP Hükümetini candan kutlar, 1985 Malî 
Yılı Bütçemizin Vatanımıza ve İMiİletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinize en derin saygıları
mı sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
İBAŞJKAN — Teşekkür ederiz Sayın Konukman. 
ıSayın Aşçıoğlu, buyurun efendim. 

ANAP GIRUİBU ADTNA PERTEV lAŞClOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; 1985 Malî Yılı Konsolide Bütçe Tasarı
sının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye 
başlanması münasebetiyle Anavatan Partisi Grubunun 
görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere, huzurlarınız
da bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisinizi say
gıyla selamlarken, ığörüşm el erine başladığımız 1985 
yılı Bütçesinin büyük Milletimize ve memleketimize 
hayırlı olmasını dilerim. 

Ayrıca, huzurunuzda '1985 IBütçesi üzerinde geceli 
gündüzlü çalışarak, bütçeyi en güzel ve isabetli şekle 
getirerek zamanında Meclisimize sunan Plan ve Bütçe 
Komisyonu Sayın Başkan ve değerli üyelerine bu ça
lışmalarından dolayı en içten tebriklerimi sunmayı 
en lüzumlu bir görev addediyorum. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, malumları olduğu üzere, Büt
çe görüşmeleri Meclislerin en önemli müzakere ko
nusunu teşkil eder. Bu bakımdan 1985 Bütçesinin bir 
özelliği, 6 Kasım 1983 seçimleriyle göreve başlayan 
17 nci Dönem İM edişimizde, müzakeresi yapılacak ilk 
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bütçe olmasıdır. Müzakerelerin, Meclisimize yakışan 
bir vakar ve olgunluk havası içinde geçmesini ve Büt
çenin, neticede millet ve memleketimize en faydalı 
şekliyle çıkmasını dilerim. 

1985 Bütçesinin bir diğer özelliği de, makro den
gelerinden en küçük hizmet ödeneğinin tespitine ka
dar, gene 6 Kasım 19813 seçimleriyle* tek parti olarak 
iktidara gelen Anavatan Partisi Hükümetinin hazır
layıp Meclise sunduğu ilk bütçe olmasıdır. 

Malumunuz olduğu üzere, 1984 Yılı Bütçesi, bü
tün safhalarıyla bu Hükümetçe hazırlanmış değildi. 
Bu itibarla Hükümet, 1985 Yılı Bütçesi ile Progra
mına uygun, kendi döneminde kabul edilmiş olan 
Beşinci Beş Yıllık Planın hedef ve prensipleri doğ
rultusunda ve öngörülen ekonomik ve sosyal hadef-
ler istikametinde ilk bütçesini huzurlarınıza getirmiş 
bulunmaktadır. 

Aziz milletvekilleri, gene yüksek malumları ol
duğu üzere, bütçe görüşmeleri, hükümetlerin geçmiş 
İl yıllık icraatlarının ve görüşülmekte olan bütçenin 
ışığında, gelecek 1 yıllık çalışmalarının, en geniş an
lamda muhasebesinin yapıldığı forumlar mahiyetin
de sayılabilir, 

Mecliste herhangi bir kanun tasarısının reddi, ta
sarıyı hazırlayın hükümete güvensizlik oyu veril
miş gibi, o hükümetin düşmesi sonucunu doğurmaz. 
Bu da, bütçelerin ve bütçe görüşmelerinin demokra
tik parlamenter sistemimizde olan ehemmiyetini gös
terir. 

Bu bakımdan, 1985 Bütçesinin bir başka özelliği 
de, bütçe görüşmelerinin yapıldığı şu günlerde ilk 
kuruluş yılım tamamlayan Sayın Turgut özal Hükü
metinin 1 yıllık icraatının muhasebesinin yapılması
na imkân vermiş olmasıdır. 

Bu itibarla biz, konuşmamızın bu kısmında büt
çeyi hazırlayan Hükümetimizin icraatına, kendi prog
ramı ve dayandığı, Partimizin seçim beyannamesi ve 
esas prensipler ve felsefesine uygunluk ve tahakkuk 

x derecesi bakımlarından kısaca göz atmakla başlaya
cağız. 

Bundan aşağı yukarı bir sene önce, 24 Aralık 
1983 günü Yüce Meclisten güvenoyu alarak göreve 
başlayan Hükümetimiz, Sayın Başbakanın 19 Aralık 
1983 günü okuduğu Hükümet Programında kendisi
ni şöyle takdim etmiştir : «Hükümetimiz, milliyetçi 
ve muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı ser
best piyasa ekonomisini esas alan bir Hükümettir.» 

Bu, aynı zamanda Anavatan Partisinin progra
mında, tüzüğünde ve millete sunduğu seçim beyan-
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namesinde ifade edilmiş olan siyasî prensiplerini ve 
felsefesini de belirten bir cümledir. 

Gene Hükümetimiz, 19 Aralık 1983 günü oku
nan Hükümet Programında; 

«Milletin ve Devletin bütün meseleleri, her siyasî 
iktidarın da meselesidir. Ancak, temel mesele say
dığımız belirli konulara büyük önem ve ağırlık ve
rilmesini, gayretlerin ve kaynakların bu konular üze
rine teksif edilmesini zarurî görüyoruz. Bu temel 
meseleler şunlardır: 

1. Huzur ve güven, 
2. Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin mey

dana getirdiği crtadireğin güçlendirilmesi, 
3. işsizlik, 
4. Konut, 
5. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere, kal

kınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi, 
6. Bürokrasi.» 
Aziz milletvekilleri, bu temel meseleler aynı za

manda Anavatan Partisinin programında ve millete 
sunduğu seçim beyannamesinde ifade edilmiş olan 
temel meselelerdir. 

Şimdi, söylenmiş olmasının üzerinden 1 sene geç
tiği şu günlerde ve bütçe müzakerelerinin, «Hükü
metlerin geçmiş 1 yıllık icraatlarının ve gelecek 1 yıl
lık çalışmalarının en geniş anlamda muhasebesinin 
yapıldığı forumlardır» esası çerçevesi dahilinde, 1985 
Yılı Bütçesi müzakereleri vesilesiyle Hükümetin bu 
anafelsefe ve temel meseleler hakkında bugüne ka
dar neler yaptığına kısa notlar halinde temas edece
ğiz. 

Aziz milletvekilleri, Türk milliyetçiliğinin unsur
larını meydana getiren dilde birlik, dinde birlik, ta
rih ve müşterek kültür değerlerinin korunması ve 
muhafazası; milletimizin millî, manevî ve ahlakî de
ğerlerine, örf âdet ve geleneklerine bağlılığını ifade 
eden bizim milliyetçi ve muhafazakâr görüş ve fel
sefemiz, Hükümetin geçmiş 1 yıllık icraat ve çalış
malarında temel görüş vf felsefesini oluşturmuştur. 
Aynı düşüncelerin önümüzdeki dönemde de Hükü
met icraatının temel felsefesini oluşturacağına ve bil
hassa Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk kültürünü yü
celtici ve tanıtıcı faaliyetlere öncülük ederk, milliyet
çi ve muhafazakâr görüşümüze kuvvet kazandıraca
ğına yürekten inanıyoruz. 

Aziz milletvekilleri, peşin hükümlü, belirli ideo
lojilerin kalıplaşmış görüşlerine bağımlı olmayan 
akılcı bir sosyal adalet anlayışı içinde hareket eden 
Hükümetimiz, bu yolda dar gelirli halkımızın millî 
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| gelirden daha fazla pay almaşım mümkün kılacak 
tedbirleri getirmekte tereddüt etmemiştir. Meclisi
mizce çıkartılan Ücretlilere Vergi ladesi Hakkındaki 

I Kanun ile «faturalı hayat» tabir edilen uygulama so
nucu, orta gelirli kesimin aylık gelirlerinde muay
yen artışlar sağlanırken, bir taraftan da Devletin ge
lirlerini artırıcı, vergi kaçaklarını önleyici faydalar 
sağlanmıştır. Bu tatbikatın 1985 ma'lî yılı içinde vü
sat ve şümulünün daha da artırılmasını hem sosyal 
adaletçi anlayışın bir icabı ve hem de vergi kontro
lünün esaslı bir müeyyidesi olarak takdirle karşılı
yoruz. Gene sosyal adaletçi anlayışın bir neticesi 
olarak yapılan düzenlemelerle bütün çalışmalar ara
sında dengeli bu- gelir artışı sağlanmasına önem ve
rilmiştir. 

Aziz milletvekilleri, partimizin felsefesini belirle
yen unsurlardan ekonomik görüşü, rekabete dayalı 
serbest piyasa ekonomisini esas alan görüştür. Ser
best rekabetin olmadığı yerde zararı doğrudan doğ
ruya sabit gelirli vatandaşın çektiği, tüketiciye ucuz 

I ve kaliteli mal vermenin mümkün olmadığı inancın
dayız. Bu sebeple, geçtiğimiz yıl içinde kambiyo mev
zuatının basitleştirilmesi, ithalatın serbestleştirilmesi, 
döviz taşımanın yasak olmaktan çıkarılması hakkın
da alınan kararları takdirle karşılıyoruz. Aynı şekil-

I de Hükümetin enflasyonla mücadele politikasını, bu-
I nun başarısının baş şartı olan piyasaya para arzının 
I dikkatli kontrolü politikasını, yasakçı, engelleyici ve 

kovmacı olmayan ekonomik politikasını yürekten 
destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, işte 1985 Yılı Bütçesi böyle 
I bir ekonomik ortamda ve bu şartlar altında hazır

lanmıştır. 24 Ocak istikrar programının uygulanma
sına titizlikle devam edilmiştir ve devam edilecektir. 
Bu istikrar amacından taviz vermeden alınan tedbir
ler ve uygulanan politikalar sayesinde 1984 yılında 
gayri safi millî hâsıla sabit fiyatlarla yüzde 5,7 gibi, 
1976 yılından beri görülmeyen bir büyüme hızına 
ulaşmış bulunmaktadır. Böylece millî gelir son 7 se
nenin en yüksek artışını göstermiş ve yüzde 5,7 ol
muştur. İçinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke
ler topluluğunun, 1984'te ulaşması beklenen ortala
ma gelişme hızının yüzde 3,5 olduğu göz önüne alı
nırsa, Türkiye'nin yeri ve başarısı daha iyi anlaşılır. 

İhracatımız rekor düzeyde artmıştır. Son haber
lere göre, 20 yıldır ilk defa ihracatımız ekim ayında 
ithalat rakamımızın üstüne çıkmıştır. 1984 ihracat ra
kamının 7 milyar doların üstüne çıkması beklenmekS 

I tedir. Bundan daha da güzeli, Türkiye'de bünye de-

78 — 
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ğişikliğinin bir sonucu olarak ihracatta sanayi ürün
lerinin payı, geleneksel ziraî kalemleri geçerek yüz
de 75 rakamını bulmuştur Dış ödemeler dengesi mu
vazeneye gitmektedir, carî işlemler açığı küçülmüş
tür. Ülkemizde bütçe açığı benzeri diğer ülkelere gö
re daha küçüktür. Tasarruf edenlere net gelir ve gü
ven sağlandığı için toplam mevduat artmaktadır. Ül
kemizin dış itibarı, sağlanan iç istikrar, ekonomik 
gelişme ve potansiyelimize bağlı olarak artmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şuna inanıyoruz ki : Tat
bik edilen ekonomik politikalar, bize has ve bizim 
şartlarımıza uygun politikalardır ve yine şuna ina
nıyoruz ki : Takip edilen ekonomik politikaların te
mel başarı şartı, hiçbir taviz vermeden, zikzaklar 
yapmadan dosdoğru, uygulanmasıdır. Bu itibarla 1985 
Bütçesinin anakarakter ve anahedefinin de, bu isti
kamette tatbik edilen doğru ekonomik politikaları 
destekleyici, antienflasyonist bir bütçe olduğu görü
şündeyiz. Çünkü, 1985 Bütçesi görüldüğü gibi başa
rılı bir ekonomik idarenin sağladığı uygun bir ortam
da hazırlanmıştır. Bu nedenle başarılı ekonomik poli
tikaların önemli bir araç. olarak uygulanacağı şüp
hesizdir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de bir nebze partimizin 
seçim beyannamesine paralel olarak Hükümet Progra
mında da ifadesini bulan temel meseleler konusun

da neler yapıldığına kısa olarak göz atmak istiyo
rum. ".# 

Yurdumuzun 12 Eylülden önce geçirdiği korkunç 
anarşi ve terör günlerini bir an için hatırlamak dahi, 
bir zamanlar on önemli konumuzun yurtta huzur ve 
güvenin sağlanması olduğunu gösterecektir. Bugün 
çok şükür-a günleri o kadar geride bıraktık ki, ar
tık hatırlamak dahi istemiyoruz. Ancak, bazı böl
gelerde yer yer görülen münferit olaylar da, Şanlı 
Ordumuzun ve Güvenlik Kuvvetlerimizin gücü ve 
Hükümetimizin kararlı ve azimli tutumuyla olaylara 
sebebiyet veren bataklığı kurutmak kabilinden alı
nan ekonomik tedbirler, bilhassa Doğu ve Güney
doğu hakkında uygulanan ekonomik kalkınma poli
tikaları sayesinde kısa zamanda tamamen silinip sü
pürülmüş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlur konuşmanızı ne 
kadar süre sonra bitirebileceksiniz, yaklaşık olarak? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) —. Efendim, 
yaklaşık yarım saat kadar süreceğini zannediyorum. 

BAŞKAN — O zaman, çalışma süremiz tamam
lanmıştır, saat 13.00 olmuştur; bu nedenle öğleden 
önceki görüşmelerimiz programa göre tamamlandığı 
için saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime bir saat 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalinı ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMEN OĞLU (Hatay), Saffet SAKARYA (Çankm) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/. — Türk - İngiliz Parlamento Dostluk Grubu 

Başkanı Jim Spicer'in Millî Savunma Komisyonun
dan 4 kişilik bir heyeti Londra'ya davetine icabet edil
mesinin uygun görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi 
(5/16) 

ıBAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türk - İngiliz Parlamento Dostluk Grubu Baş

kanı olan ve ülkemizi ziyaret etmiş bulunan İngiliz 
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Muhafazakâr Parti Başkan Yardımcısı Milletvekili 
Jim Spicer tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Sayunma Komisyonunun Anavatan Partisi Gru
buna mensup iki, Halkçı Parti ile Milliyetçi Demok
rasi Partisi Gruplarına mensup birer üyesinden olu
şan 4 kişilik 'bir heyetin Londra'ya davetine icabet 

1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 
149) (Devam) 

2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malt Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Devam) 

3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Keskbhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1 /558) (S. Sayısı: 220) (Devam) 

(BAŞKAN — 1985 Malî Yık Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve kesinhesap kanunu tasarılarının müzakere
lerine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Söz sırası, Anavatan Grubu adına Sayın Pertev 

Aşçıoğlu'ndadiri; 
Buyurun Sayın Aşçıoğlu. 

ANAP GRUBU ADINA IPERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; maruzatıma sabahki oturumda kaldığım nokta
dan devam ediyorum efendim. 

Aziz milletvekilleri, biz, Türkiye'de demokrasinin 
yaşamasının en büyük teminatı olarak saydığımız 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, saygınlık ve itiba
rının dana yüceltilmesi gayretlerinin, bu sebeple için
de 'bulunuyoruz. Geçmiş dönemlerle asla kıyaslanma
yacak bir yasama ve denetim fonksiyonu içinde bu
lunan Meclisimizde, bütün aşırı tahriklere rağmen, 
kavga, gürültü etmemeye de kesin kararlı bulunu
yoruz. 

Milletimizin ..hafızalarından eski meclislerin bırak
tığı imajı silmek medburiyetindeyiz. İşte bu düşünce
lerle, 12 Eylül sonrası yaratılan ve yurdumuzda ar
tık yerleştiğine inandığımız huzur ve güven ortamı 
içinde, istikrar ve kalkınmaya yönelik bütçelerin ha
zırlanmasına büyük önem veriyor ve 1985 Bütçesi
ni bu karakterde görüyoruz. Almacımız, 12 Eylül ön-
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edilmesi, Başkanlık Divanımızın uygun görüşleri ile 
Genel 'Kurulun tasviplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 

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

cesinin ne güvensiz ve huzursuz sosyal ortamının ve 
ne de gazsız, yağsız, ampuisüz, yüzde yüzleri aşan fi
yat artışlı ekonomik ortamının bir daha hortlamama-
sını temindir. Aksine bu olumsuz şartlardan kurtul
muş olan- ülkemizi güvenli ve gelişen bir ülke olarak 
daha ileri refah düzeylerine çıkarmak, bundan son
raki başlıca amacımızı teşkil etmektedir, Bütçeyi de 
bu amaca ulaşmada kullandığımız bir araç 'olarak 
görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durduğumuz temel 
meselelerden birisi de cemiyetimizin bünyesini kemi
ren ve amme hizmetlerinin yavaş işlemesine sebep 
olan bürokrasinin azaltılması konusudur. Bu yolda 
çıkarılan kanun ve kararnameler ile çok yol alınmış; 
ezcümle yapılan büyük idarî reform, kambiyo reji
mi, ithalat ve ihracat rejimlerinin 'büyük ölçüde libe
ralleştirilmesi, ehliyet alma, çiftçi kredilerinin veril
mesinde yapılan kolaylıklar, Itapu, ipotek, muamele
lerinin 'basitleştirilmesi, pasaport işlemlerinin kolay
laştırılması, emekli aylıklarının ödenmesinde işlemle
rin hızlandırılması ilk ağızda sayılabilen hususlardır. 
Bu konularda büyük bir reform yapılmış, bir sistem 
değişikliği başarılmıştır. Kısaca söylemek gerekirse 
vatandaşa şüphe ile bakan bir sistemden, vatandaşa 
güvenle bakan bir sisteme geçilmiştir. 

Aziz milletvekilleri, ortadireğin güçlendirilmesi te
resi meselemizde samimiyetle ifadeletmemiz gereken 
en önemli konu olan enflasyonun düşürülmesi konu
sunda, henüz istediğimiz düzeye ulaşamadığımızı ifa
de etmek isterim. Ancak bu konuda söyleyebileceğim 
en önemli nokta şudur : 

Enflasyonla mücadelede en zor husus başını al
mış giden, yükselen bir enflasyon hızını önce durdu
rabilmek ve sonra da geriye doğru inişini başlatabil
mektir. İşte geçen 1984 yılı içinde bu yapılmış ve 
memnuniyetle müşahade ediyoruz ki başarılmıştır. Son 
rakamlar ümit vericidir. Enflasyon hızı Ağustos ayın
dan bu yana düşük düzeyde seyretmiş, İstanbul Ti
caret Odasının rakamlarına göre son beş aylık tahmin 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devaın) 
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son beş yılın en düşük rakamı olarak görülmüştür. 
Ümidimiz ve kesin kanaatimiz odur ki, takip edilen doğ
ru ekonomik politikalardan; para politikası, antienf-
lasyonist dış ticaret rejimi politikalarından sapmadan, 
1984 Bütçesinin uygulaması sonucu, Hükümet enflas
yon hızında tespit ettiği hedefe ulaşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, uzun yılların bir birikimi 
olan işsizlik sorununa kısa vadede bir çözüm getirme
nin mümkün olmadığı ortadadır. Ancak Hükümeti
mizin 1984 Bütçesinin imkânlarının elverdiği nispette 
bu büyük soruna, önce işsizliğin artmasını önleyici, 
sonra da birikmiş işsizliği azaltıcı tedbirlerle müspet 
bir yaklaşım içinde olduğunu görmekteyiz. Kalkınma 
hızının artması, ihracatın artması, ihracat yoluyla 
yeni yatırımlar için gerekli döviz ihtiyacımn karşılan
ması, yeni iş ve istihdam kaynaklarının yaratılması, 
doğrudan doğruya işsizliğin azaltılması yönünde te
mel tedbirler mahiyetindedir. 

Bu msyanda, hem işsizlik sorununa esaslı bir çö
züm getirecek, inşaat sektörünün canlanması neticesini 
doğuracak olan ve hem de diğer bir temel konumuz 
olan ve en önemli meselelerimizin başında gelen ko
nut meselesine temas etmek istiyorum. 

Şükranla ifade etmek isteriz ki, Hükümetimiz ta
rafından konut yapımı için şimdiye kadar kimsenin 
düşünmediği kaynaklar bulunmuştur. Tekelin ithal 
ettiği yabancı sigara ve içkiye, her türlü ithal edilen 
lüks tüketim malına, iş veya turistik amaçlı yurt dışı 
gezisine çıkanlara uygulanan fonlar ile «Toplu Ko
nut Fonu» oluşturulmuştur. Bu yoldan gerek konut 
kooperatiflerine-ve gerekse özel şahıslara yapılan öde
menin yıl sonuna kadar 100 milyar lirayı bulması he
sap edilmektedir. Bu suretle öncelikle evsiz vatan
daşlara ve ayrıca toplu konut yapımcısı gerçek ve tü
zelkişilere ve yap - satçı müteahhitlere verilen konut 
kredisi ile konut sorununun çözümünde önemli adım
lar atılmış olacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzun topyekûn kal
kınması şüphesiz ki hepimizin baş hedefidir. Ancak, 
burada girmek istemediğimiz bazı tabiî, bölgesel ve 
ekonomik sebepler yüzünden ülkemizin bazı bölgeleri 
iktisaden geri kalmış, bölgeler arasında gelişmişlik 
farkları meydana gelmiştir. Yurdumuzun bu gerçeği
ni iyi gören ve bilen partimiz ve Hükümetimiz, başta 
Doğu ve Güneydoğu olmak üzere iktisaden geri kal
mış bu bölgelerin kalkınmada öncelikli yöreler olarak 
ele alınmasına gerek parti seçim beyannamemiz ve 
gerekse Hükümet Programında özel yer vermiş bu
lunmaktadır. 
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Bu konuda Meclisimizce kabul edilen 2 ayrı teşvik 
kânunu ile bu yörelere yönelik bir dizi tedbirler alın
mış bulunmaktadır. Buna göre, bu bölgelere yatırım 
yapanlara Gelir ve Kurumlar Vergilerinde yüzde 100'e 
varan yatırım imkânları sağlanmıştır. Bu bölgelerde 
çalışan ücretlilerin özel indirim tutarları artırılmıştır. 
24 Şubat 1984 tarihli Teşvik Kanunu ile kalkınmada 
öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arsa ve 
arazi tedariki ile bina yapımları 1988 yılı sonuna ka
dar çeşitli vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. 

Tasarrufların Teşviki ve Yatırımların Hızlandırıl
ması Hakkındaki Kanun ile ihdas edilen fonun yüzde 
10'unun bu bölgelere tahsis edilmesi zorunluluğu ge
tirilmiş; ayrıca bu bölgelere yapılan yatırımların payı 
yüzde 18*den yüzde 25 nispetine çıkarılmıştır. 1985 
Bütçesinin yurdumuzun bu bölgesine de geniş imkân
lar ve hizmetler getirecek karakterde olduğunu gör
mekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi konuşmamın bu bölü
münde bir nebze de kamu personeli ile ilgili düzen
lemelerden bahsetmek istiyorum. Filhakika devlet me
murlarının ve diğer kamu görevlilerinin çalışmaların
da etkinliği artırmak ve bu personelin malî ve sos
yal haklarında iyileştirmeler yapmak amacıyla 
24.4.1984 tarihli ve 2999 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Yetki Kanunu Meclisimizden 
çıkmıştır. Bu kanunla verilen yetkiye dayanılarak ha
zırlanan kanun hükmünde kararname, 29 Haziran 
1984 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 1 Tem
muz 1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir. Yine aynı Resmî Gazetede yayınlanan İki 
adet Bakanlar Kurulu kararı ile bu Kanun hükmün
de kararnamenin gerektirdiği diğer düzenlemeler de 
yapılarak, bu konudaki tedbirler paketi bir 'bütün 
olarak uygulamaya konulmuştur. 

Yapılan bu düzenlemeler sırasında devlet memur
ları ve kamu görevlilerinin tümü dikkate alınmış ve 
çalışanlar :arasında dengeli bir gelir artışı sağlanma
sına önem verilmiştir. Ayrıca, yürü'tülen görevin ve 
üstlenilen sorumluluğun ve kamu görevinde kazanı
lan kıdem ve tecrübenin gerektirdiği ücret farklılığı 
sağlanmak suretiyle memurlar ve kamu görevlileri, 
yükselmeye ve kamu kesiminde kalmaya teşvik edil
miştir. 

Kanun hükmünde kararname ve Bakanlar Kurulu 
kararlarıyla yapılan düzenlemeler anabatları itibariyle 
şöyledir : 

81 — 



T. B. M, M< B: 36 8 s 12 . 1984 0 : 2 

Devlet Memurları Kanununda yapılan 'bir deği
şiklikle, başarılı olduğu tespit edilen her memurun, 
herhangi bir işleme gerek olmaksızın kademe ilerle
mesi yapması sağlanmıştır. Böylece, yüzbinleroe me
murun kademe ilerlemesi yapmalarına ilişkin forma
liteler kaldırılarak, idarenin işleri kolaylaştırılmış ve 
bu formalitelerden doğan gecikmeler sebe'biyle ilgili
lerin mağdur olmaları önlenmiştir., 

(Kadrosuzluk sebebiyle uzun yıllar derece yüksel
mesi yapamayan memurların, iki veya daha üst de-
-recesinden kadro 'bulunması 'halinde doğrudan doğ
ruya bu derecelere atanabilmeleri sağlanmıştır. 

Devlet memurlarının ve diğer kamu görevlileri
nin aylıklarının hesabına esas alınan katsayı, şim
diye kadar yılda 'bir defa bütçe kanunlarıyla tespit 
edilmekte idi. Malî yıla henüz girmeden tespit edi
len 'bu katsayı, o yıl içindeki ekonomik gelişmeler 
ne olursa olsun bir dalha değiştirilemiyordu. Devlet 
Memurları Kanununun 154 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik ile genel seçim şartları ve Devletin malî 
imkânlarıyla birlikte dikkate alınmak suretiyle yılın 
ikinci yarısı için katsayının Bakanlar Kurulu tara
fından yeniden belirlenmesi imkânı getirilmiştir. 

Devlet memurları ve kamu görevlilerinin yarar
lanmakta oldukları ek göstergelerde, yürürlüğe konu
lan kanun (hükmünde kararname ve 'bu kararnamenin 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Baklanlar Kuru
lu kararı ile önemli artışlar gerçekleştirilmiştir. 

Ek göstergelerde yapılan artışlar, yalnız 1984 yılı 
için geçerli olmayıp, 1985 yılı başından 1987 yılı ba
şıma kadar gelecek yıllarda kademeli şekilde arta
cak; böylelikle görevin önemi ve sorumluluğu ile 
bağlantılı olarak ücret yelpazesinde makul bir açık
lık zaman içinde sağlanmış olacaktır. 

Çeşitli meslek grupları itibariyle değişik oranlar
da uygulanan özel hizmet tazminatı ile 'bu tazminata 
karşılık olarak verilen ödeneklerin, ödenen tazmi
natların üst sınırında, hizmet gereklerine uygun yeni 
artışlar sağlanmıştır. 

Devlet memurlarına ve kamu görevlilerine müte
akip ayın aylığına mahsuben avans verilmesini müm
kün kılan kanunî düzenleme yapılmıştır; uygulama 
şekli belirlenecektir. 

Devlet memurlarını ve kamu görevlilerini çalışma
larında teşvik etmek amacıyla öteden beri mevcut 
olan, fakat işletilmeyen başarılı memurlara ödül ve
rilmesini öngören madde yeniden düzenlenerek işler
lik kazanabilir duruma getirilmişıtir. 

Sayın milletvekileri, maruzatımızın bu noktasında 
devlet memurları ve kamu görevlilerinin malî ve sos
yal 'haklarındaki düzelmeleri mevzu ederken, 1985 Büt
çesinin bu kesimin malî toklarına ne getirdiğini ifade 
etmeye sıra gelmiş bulunuyor, 

1985 yılı için memur aylık katsayısı 46 olarak ön
görülmüştür. Yan ödemelerle ilgili katsayı. 12'den 13'e 
çıkarılmıştır. Yakacak yardımı 9 500 • Türk Lirasın
dan 12 500 Türk Lirasına yükseltilmiştir. 1.1.1985' 
ten itibaren vergi tarifelerinde 5 puan düşme öngö
rülmüştür. Bütün bu unsurlar birlikte mütalaa edil
mek suretiyle yılbaşından itibaren kamu personelinin 
net ücretlerinde yüzde 20'nin üzerinde artış sağlanmış 
olmaktadır. Yıl ortasında yapılacak düzenlemeler so
nucu yıl ortalaması olarak net ücret artışının yüzde 
25'in altına düşmemesi göz önünde 'bulundurularak, 
bütçe büyüklüğü bu amaca cevap verecek şekilde 
belirlenmiştir. 

Yıl içinde gelişen ekonomik konjonktüre göre im
kânlar nazara alınarak Hükümetimiz özlük hakları 
konusunda da değerlendirme yapabilecektir. Bu dü
zenlemeler emekli aylığı alan vatandaşlarımızın aylık
larına da aynen yansıyacaktır. 

Yücg Meclisin saygıdeğer üyeleri, konuşmamızın 
bu bölümünde 1985 Bütçesi Yüce Türk Milletine ne 
getirmektedir, bu Bütçe ile ülke yararına sunulan 
hizmetler yeterli midir soruları üzerinde durmak isti
yoruz. 

Anavatan Partisi Gru'bu olarak samimî inancımız 
bu Bütçenin mevcut şartlar altında gerçekçi ve yeterli 
bir bütçe olduğudur. Bir bütçenin yeterliliğinde, kü
çüklüğü veya büyüklüğünde harcamalar toplamının 
millî gelire olan nispeti bir ölçü olabilir; fakat burada 
da harcamaların amaç ye mahalleriyle, harcamalarda 
sağlanan etkinliğin önemi gözden uzak tutulmamalıdır. 
1985 Bütçesi, hu yıl için gerçekleştirmeyi umduğumuz 
Gayri Saıfi Millî Hâsılanın yüzde 24'ü civarında bir 
harcamayı hedeflemektedir. 10 yıllık bir döneme ba
karsak toplam harcamalar tutarının bu nispetin üs
tünde olduğu yıllar da vardır, daha düşük oranlı yıl
lar da vardû*. 

Filhakika, 1974 yılında bütçede harcamalar oranı 
Gayri Safi Millî Hâsılanın yüzde 18,3'ü nispetindedir. 
Bu oran 1979'da yüzde 27,9, 1981 yılında yüzde 23,7, 
1984 yılında ise yüzde 21,7'dir. Bu oranın en yüksek 
olduğu yıl olarak 1979 yılını görüyoruz. Ancak 1979 
yılının ekonomik şartlar yönünden hiç de aranılacak 
bir yıl olmadığı ortadadır. Enflasyon oranı yükseik, 
yokluk ve kıtlıkların hüküm sürdüğü ve Gayri Safi 
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Millî Hâsılanın artmayıp azaldığı bir yıldır 1979 yılı. 
Buna mukabil, bu oranın yüzde 23 civarında olduğu 
yıllar ekonomide normal şartların hâkim olduğu yular 
olarak görülmektedir. Bu itibarla, 1985 yılında uygu
lanacak olan 5,5 trilyonluk bir bütçe bu bakımdan 
gerçekçi ve makul bir bütçe olarak tanımlanabilir. 

Aziz milletvekilleri, 1981 yılı bütçesinin en dikkate 
değer yönlerinden biri de ödeneklerin tahsisinde sami
miyet prensibine önem verilmiş olmasıdır. Filhakika 
yatırım harcamaları ve cari harcamalar yanında, iç ve 
dış borç ödemeleri için de gereken ödenek, tümüyle 
bütçeye konulmuştur. Transfer harcamalarında ise, 
1984 başlangıç ödeneğine göre yüzde 125 civarında 
bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca, kamu görevlileri
nin maaşlarında yapılacak iyileştirmeler için gerekli 
ödenek tam olarak bütçeye konulmuş bulunmaktadır. 

1985 bütçesinin hazırlanmasında dikkate alınan hu
suslar sayesinde, yıl içinde, fevkalade haller dışında, 
ek ödenek talebine ihtiyaç kalmayacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi şu husus üzerinde dur
mak istiyorum : 1985 bütçesinin gelir tahminleri ger
çekçi midir? Başka bir deyimle 1985 bütçesi denk bir 
bütçe midir, yoksa büyük açıklar mı beklenmelidir? 

Aziz arkadaşlarım, biz bütçe uygulamalarını, tatbik 
ettiğimiz istikrar politikamızın önemli bir aracı sayı
yoruz. istikrar politikasının terk edilmesi gayri müm
kün, vazgeçilmez ekonomik politikamız olması devam 
ettiğine göre, bu politikayı zedeleyecek ve hedefinden 
saptıracak büyük açıklı bütçeler hazırlamak Hüküme
timizin politikasına elbette ki uymaz. 

1983 bütçesinin açığı, gayri safi millî hâsılanın yüz
de 1,9'u oranında gerçekleşmiştir. 1984 bütçe açığı ora
nı ise, yüzde 2,2 civarında olacağı hesap edilmektedir. 

1985 yılı bütçesinin hazırlanmasında, gerek Devlet 
harcamalarının, gerekse Devlet gelirlerinin, bütçe açı
ğının bu dereceleri aşmamasını sağlayacak bir anlayış 
ve titizlikle tespit ve tahmin edilmiş olduğuna inanı
yoruz. Gerek gelişmiş ülkeler ve gerekse gelişmekte 
olan ülkelerde bütçe açıklarının son yıllarda nasıl bir 
seyir takip ettiği malumunuzdur. Gerçekten gelişmiş 
ülkelerde, mesela Fransa'da 1983 yılında gayri safi 
millî hâsılanın yüzdesi olarak bütçe açığı yüzde 3,4; 
İtalya'da bu oran yüzde 12; Amerika'da yüzde 3,9 
iken gelişmekte olan ülkelerde ortalama olarak bu 
oran 5,8 olmuştur. Görüldüğü üzere ülkemizde izlenen 
bütçe politikaları, bütçe açıklarını önleyici, istikrar 
ağırlıklı politikalardır. 

Sayın milletvekilleri, bu husus 1985 yılı için daha 
da önem ve özellik kazanmıştır. 1985 yılı ülkemizde 
yeni bir vergi reformunun başlatıldığı yıl olacaktır. 

Katma Değer Vergisi, ülkemizde ilk defa 1985 yı
lında uygulanacak ve 8 eski verginin yerini alacaktır. 
Katma Değer Vergisi ile daha yaygın, adil ve verimli 
bir vergi yürürlüğe konulmuş olmaktadır. 

Aziz üyeler, bu vesileyle Katma Değer Vergisi 
üzerinde biraz durmak istiyoruz. Bu vergi, Ortak Pa
zar ve birçok dünya ülkesinde uygulanan müşterek ve 
çağdaş bir vergidir. Türkiye'de 1970'lerden beri konu
şulmaktadır; birçok tasarılar hazırlanmış, kamuoyunda 
uzun yıllar tartışılmıştır. Bu verginin uygulanması ko
nusunda idarenin hazırlıksız olması sözkonusu değildir. 
Kamuoyu Ve mükelleflerin de her türlü imkân kulla
nılarak aydınlatılacağını ümit ediyoruz. Katma Değer 
Vergisi ile kaldırılacak olan vergilerden elde edileceği 
tahmin edilen 762 milyar lira gelirin fazlasıyla karşı
lanacağı tahmin edilmektedir. İlk uygulama yılı ol
ması nedeniyle, Katma Değer Vergisinin kaldırılacak 
vergilerin hâsılatını rahatlıkla karşılayacağını ifa
de edebiliriz. Katma Değer Vergisi, kendi içinde oto-
kontrol mekanizması olan bir vergidir. Bu vergide 
mükellefler, ödedikleri vergiyi ödeyecekleri vergiye 
mahsup etmek imkânına sahiptirler. Bu durum, vesika 
düzeninin de işlemesini sağlayacaktır. Bu da gelir ve 
kurumlar vergilerinde kayıpları önleyici etki sağlaya
rak bu vergilerin hâsılatının da artmasını sağlayacaktır. 
Katma Değer Vergisinin bünyesindeki bu özellikler ne
deniyle başarılı bir şekilde işleyeceği inancındayız. 
1949 yılında yapılan Gelir Vergisi reformundan bu ya
na Katma Değer Vergisiyle ilk defa yurdumuzda ha
kiki bir vergi reformu yapılmaktadır. 

Katma Değer Vergisinin faydalarını şöylece sıra
layabiliriz : Katma Değer Vergisi yatırımları teşvik 
edecektir, kaynak dağılımına etki ederek kaynakların 
kalkınma açısından verimli alanlara kaymasına yol 
açacaktır, ihracatın gelişmesine olumlu yönden tesiri 
olacaktır, matrahın bölünmesi ve getirdiği otokontrol 
imkânıyla vergi kaçaklarının önlenmesine yardımcı 
olacaktır. Katma Değer Vergisi, ekonomide yeni mal
lar üretildikçe ortaya çıkan vergileme sorunlarını çö
zecek, uygulama kolaylığı getirecektir. Katma Değer 
Vergisi, vergilemede yatay ve dikey adaletin sağlan
ması bakımından elverişli bir vergidir, vergide müker
rerliği önlemektedir, Ortak Pazar ile ilişkilerimizde 
olumlu katkısı olacaktır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Me-
sir macunu gibi Sayın Aşçıoğlu. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Aşçıoğlu. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Aziz millet* 

vekilleri, Katma Değer Vergisiyle birlikte Akaryakıt 
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Tüketim Vergisi, motorlu kara taşıtlarına ilişkin ver
gilerdeki değişikliklerle beraber, 1985 yılında bütçe
nin sağlam kaynaklardan finanse edilmesi hususunda 
bir yılda alınabilecek çok etkin tedbirler alınmış ol
maktadır. Yeni vergi gayretleri hem enflasyonla mü
cadelede, hem malî alanda etkili tedbirler olarak istik
rar hedefimize ulaşmada yararlı olacaktır inancında
yız. 

Bu itibarla, 1985 bütçesinde gelir tahminlerinin de 
isabetine inanıyoruz. Kesinleşen Ekim ayı gelir rakam
ları karşısında 1984 yılı Bütçesinin 10 aylık uygulama
sı, bu yıl için tahmin edilen gelir beklentisinin ger
çekleşeceğini göstermektedir. 1984 yılı için yapılan 2 
trilyon 450 milyar liralık beklenti gerçekleşebilecek 
bir tahmindir. Bilindiği gibi 1985 Bütçe Tasarısında 
vergi gelirleri, tahminî olarak 3 trilyon 584 milyar 
lira olarak konulmuştur. Alınan kanunî ve idarî ted
birler, ekonomik göstergeler ve özellikle Katma Değer 
Vergisinin kabul edilmiş olması, 1985 yılı için hedef 
alınan 3 trilyon 584 milyar liralık vergi geliri hedefi
ne ulaşacağını göstermektedir. Ayrıca Ücretlilere Vergi 
ladesi Hakkındaki Kanun uygulamasıyla birlikte ve
sika düzeninin daha iyi işlemesi sağlanacak, gelir ve 
kurumlar vergüerindeki vergi kayıpları azalacaktır. 

Malum olduğu üzere Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu yayınlanmıştır. Vergi idaresinde alınmakta 
olan ve alınacak iyileştirme tedbirleri, dış ticaret hac
minin 11 milyar dolara yükselmesi sonucu dış ticaret
ten sağlanacak vergileri artırması gibi tedbirler, 1985 
gelir hedefine ulaşmayı sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak ifade ederiz ki, 
yurdumuzda huzur ve güvenin devamı ve bu ortamda 
demokrasimizin kökleşmesi ile ekonomik istikrar, iki 
anatemel meselemiz ve hedefimizdir. İnşallah 1985 ma
lî yılı içinde bu hedeflerimize daha da yaklaşmış ola
cağız. 

Bu görüş ve temennilerle Cenabı Hak'tan 1985 
Malî Yılı. Bütçesinin aziz Milletimize ve Devletimize 
hayırlı olmasını diler, Anavatan Partisi Grubu ve şah
sım adına, beni dinlemiş bulunan Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aşçıoğlu, 
Söz sırası Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı

na Genel Başkan Sayın Turgut Sunalp'tadır; buyu
run Sayın Turgut Sunalp. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA TURGUT SUNALP (İz
mir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri,- siz
lere 1985 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerin
de Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına görüş-
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terimizi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisin 
siz değerli üyelerini derin saygılarımla selamlarım. 
(Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, takdir buyurursunuz ki, 
bütçe görüşmelerinde bütçe kadar, bütçeyi uygulaya
cak olan hükümetin ve bu hükümetin dayandığı ik
tidar partisinin bütçeye takaddüm eden yıldaki görü
nümünü çizgilendirmek ve tutumunu değerlendirmek 
de büyük önem taşımaktadır. Bizim böylece uygula
nacak olanla uygulayacak olanın arasındaki irtibatı, 
değişik bir ifadeyle, iktidarın iktidarını kıymetlendir
memiz lazımdır. Ben açıklamalarımda daha ziyade bu 
değerlendirmeyi yapmaya çalışacağım. Benden sonra 
söz alacak olan Grup Başkanvekilimiz Profesör Sa
yın Ali Bozer istatistik! rakamlara da dayanarak ve 
meselenin tekniğine girerek yine tasarının tümü üze
rindeki görüşlerimizi belirtecek, onu takiben de muh
telif bölümler üzerinde ihtisas sahibi değerli arka
daşlarım görüşlerimizi açıklayacaklardır. 

Bu bütçe görüşmelerinin bizce en önemli ve en 
anlamlı yanı, 1982 yılı Anayasasının getirdiği demok
ratik sistem içerisinde, seçimle gelmiş bir Meclisten 
güvenoyu alan bir Hükümetin bir yıllık icraatını ve 
1985 yılına ait düşüncelerini tartışma imkânını bulma-
mızdır. Bu vesile ile Türkiye'yi sonu belli olmayan 
bir badireden kurtararak tekrar birliğe, huzura ve de
mokrasinin faziletine kavuşturan başta Sayın Cum
hurbaşkanımız olmak üzere, Millî Güvenlik Konseyi 
üyelerine ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine bir kere 
daha şükranlarımızı sunmak isteriz. (Alkışlar) 

Aziz Türk Milletinin ebediyete kadar, Yüce Ata
türk'ün çizdiği Misakı Millî hudutları içerisinde ve 
millî hâkimiyet prensibine dayalı demokratik bir dü
zene sahip olarak, tek vücut ve tek yumruk gibi, çok 
daha güzel günlere ulaşacağına olan inancımızı, bu 
amaçla başta Büyük Millet Meclisi olmak üzere tüm 
kurum ve kuruluşlarımızın üstüne düşeni en kâmil şek
liyle yerine getireceğine dair güvenimizi ifade etmek 
isterim. 

Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmeleri Hüküme
tin bir yıllık icraatının hesabını verdiği ve önümüz
deki bir yıl içerisinde yapmayı öngördüğü hizmet, faa
liyet ve yatırımlar hakkında yetki istediği Gensoru 
mahiyetinde çok ciddî ve önemli bir Meclis faaliyeti
dir. Bu itibarla, ülke sorunlarının çözümü için karşı
lıklı görüş alış - verişine imkân veren bir anlayış ve 
sorumluluk havası içerisinde sürdürülmesinin zorun
luluğuna inanıyorum. Belki bu suretle bugüne kadar 
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maalesef teessüs ettirilememiş; fakat demokrasinin ge
reği olan iktidar - muhalefet arasındaki diyaloga güzel 
bir örnek teşkil edebilecektir. En halisane temennimiz 
budur. 

Bu bütçe görüşmelerinin diğer dikkat çekici bir 
yanı da, Hükümetin işbaşına geldiği tarihten bu yana 
bir yılını doldurmuş bulunmasıdır. İktidarın ilk gün
den beri, «Alacağımız tedbirler üç ay sonra, altı ay 
sonra neticesini gösterecektir. Bu olumsuz görünüşe 
itibar ederek acel© karar vermeyiniz, bu durum 1983 
yılının uzantısıdır» iddialarının artık bir geçerliliği 
kalmamıştır. Bugünkü ekonomik, siyasî ve idarî duru
mun patenti tümü ile Özal Hükümetine aittir. «Hele 
13 Aralık gelsin de siz görün» şeklinde tarih vererek 
yaptıkları beyanlarla ve büyük iddialarla ortaya çı
kanlara, sayılı günlerin çabuk geçtiğini hatırlatmak 
isterim. Türkiye'yi bir baştan bir başa gezerek bizzat 
vatandaşla yaptığım temaslar sonucu milletin nasıl 
bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde olduğunu, nasıl 
bir beceriksizlik, düzensizlik ve başarısızlık* tablosu ile 
karşılaştığımızı, bizim görüşlerimize ve onların hisle
rine tercüman olarak Yüce Meclise sunmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri, bir hükümetin en önem
li görevi ülke içindeki birliği ve beraberliği korumak, 
huzur ve güven ortamının teessüsünü ve devamını 
sağlamaktır. Sayın özal Hükümeti göreve başladığı 
tarihte bu konuda büyük bir şansa ve avantaja sa
hip bulunmakta idi. Türk Silahlı Kuvvetleri cansi
perane bir gayretle üç yıl içerisinde Türkiye'yi bir 
kardeş kavgası ve iç harpten kurtarmış, büyük ölçüde 
huzur ve güvene kavuşturmuştur. Halen de 34 ilde 
sıkıyönetimin, 9 ilde de olağanüstü hal durumunun 
devam ettiğini; asayiş ve güveni korumakta elan Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir unsur olma durumu
nu sürdürdüğünü hepimiz bilmekteyiz. 

Ancak şunu önemle vurgulamak isterim ki, henüz 
tehlike-sona ermemiş, olaylar son bulmamıştır. Harp
lerin tarihine bakacak olursak, milattan 216 yıl evvel 
Kan meydan muharebesiyle başlayan muntazam harp, 
1910'larla 1940'lar arasında cihan harpleri safhasına 
ulaşmıştır. Ancak, aynı karakterde olacağı tahmin edi
len üçüncü cihan harbi, evvela soğuk harp ve sonra 
dünyanın muhtelif bölgelerinde iç harpler ve kudret
siz ülkelerin birbirleriyle ve ayrıca işgal yoluyla ce
reyan eden bölgesel harpler ve beynelmilel teröriz
min yıkıcı kudretinin belirmesiyle bugün dünyamız
da çoktan bu harp başlamış ve devam edegelmekte-
dir. Bü benim bulgum değil, stratejilerin ifadesidir. 
Nükleer savaştan korkan güçlerin insanlığı sürükle-
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diği yeni bir cihan harbi sistemidir. Bölgemizde Afga
nistan'ın işgali ve cereyan eden gerilla savaşı, müz-
minleşmiş tran - Irak harbi, İsrail - Arap ülkeleri 
savaşlarının bir manada devamı olan bahtsız Lüb
nan'daki mücadeleler, bu üçüncü dünya savaşının par
çalarıdır. Dünyadaki mevkiinin önemi hepimizce kav
ranmış bulunan Türkiye'mizdeki kökü dışarıda yıkıcı 
ve bölücü faaliyetlerin, bizi bu manzumeye katmak 
üzere olduğu bir sırada, 12 Eylül Harekâtıyla nasıl 
yeniden huzura kavuştuğumuz keza hepimizce malum
dur. Ancak, Türkiye'yi bölme ve parçalama amacına 
yönelik olarak tüm dış düşmanlar ve içteki hainlerce 
içten içe faaliyetler sürdürülmekte, anarşi hortlamak 
için fırsat gözetmektedir. 

Diğer yandan demokratik sistemin bir gereği ola
rak sıkıyönetimin belli bir zaman süreci içerisinde 
sona ermesi, devletin olağan kurum ve güçleriyle iç 
güvenliği sağlaması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Hükümet, henüz sıkıyönetimsiz bir ülke yönetme
nin imtihanını vermiş değildir. Sıkıyönetim tümüyle 
kaldırılınca ne olacaktır? Görünen odur ki, Hüküme
tin bu gibi olayları önleme ve iç güvenliği sağlama 
konusunda gözle görülür ve inandırıcı bir faaliyeti 
yoktur. Hangi tedbirler alınmakta, anarşiyle müca
dele için nasıl bir plan ve program hazırlanmakta
dır, bilmiyoruz. Bu konuda ciddî bir çalışma oldu
ğunu da hiç zannetmiyoruz. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Zamanı 
gelince göreceğiz. 

TURGUT SUNALP (Devamla) — Çok önemli 
ve hayatî konuları belli merci ve makamlara bıraka
rak hükümet olunması mümkün değildir; sorumluluk
tan da kaçılmaz. 

Anayasa gereğince millî güvenliğin korunmasın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar 
Kurulu sorumludur. Hükümet bu konuda neler yap
tığını, hangi tedbirleri aldığım ve almayı düşündüğü
nü, nasıl bir planlama içerisinde olduğunu Meclise 
anlatmak, güven vermek zorundadır. Anarşiye karşı 
mücadelede ancak milletin desteği ve güveniyle başa
rılı olmak mümkündür, iktidar partisine; vatandaşın 
sadece yüzde 45'inin reyini aldığını, rey verenler de 
dahil olmak üzere herkese, başta kolluk güçleri ol
mak üzere tüm memurlara, görevlilerin Hükümetin 
değil, Devletin memuru olduğu görüntüsünü vermek 
mecburiyetinde olduğunu hatırlatmak isterim. Huzur 
ve güvenin tam olarak tesis edilmediği ve devam ede
ceğine inanılmayan bir ortamda, hiçbir ekonomik ve 
sosyal faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesi mümkün 
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değildir, kalkınma ve sosyal refah da sağlanamaz. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Başta Hükümet olmak üzere bütün anayasal kuru
luşların temel görevi, demokratik düzenin sağlam te
meller üzerinde gerçekleşmesini temin etmek ve dev
letin yapısını güçlendirmektir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin bu bir yıl için
de endişe ve üzüntü ile izlediğimiz diğer önemli uygu
laması da, «idarî reform» adı altında yaptığı düzen
lemelerle idarenin yapısını bozması, yansız ve tarafsız 
olması gereken Devlet yönetimini bir partizanlık aleti 
haline getirmesidir. (MDP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Birtakım bakanlıkların birleştirilmesi, bakanlıkların 
bünyesinde yapılan teşkilat değişiklikleri ve kadro stan-
dardizasyonu, Devleti bir kaos ve kargaşanın içerisi
ne sokmuş bulunmaktadır. Çok önemli ve ağırlığı olan 
oirçok kamu hizmeti ya ortada kalmış, ya da faali
yetlerini gerekli etkinlik ve süratle yerine getireme
mektedir. 50 bini aşkın yerleşme yerine ve kırsal ala
na hizmet götüren Köy İşleri Bakanlığının bir genel 
müdürlük haline getirilmesi, Maliye Bakanlığının Ha
zine ile iilgili görevlerinin elinden alınarak kendisi ile 
hiç ilgisi olmayan Gümrük Bakanlığı ile birleştiril
mesi bu konudaki en çarpıcı örneklerdir. 

Ömrünü devlet hizmetine vermiş, binlerce orta ve 
üst kademedeki kamu yöneticisi açıkta kalmış, ka
derleriyle başbaşa bırakılmıştır. Bakanlıkların bazı bi
nalarına, hiçbir işi ve görevi olmadığından bomboş 
oturan memurlar doldurulmuştur. Hepsi de eski gö
revlerini yapıyorlarmış gibi maaş ve ücret almaya 
devam etmektedirler. Birçok yönetim kademesi aylar
ca tayin yapılmayarak vekiller tarafından tedvir etti
rilmiş, devlet memurları iktidardan yana hareket et
meye, onun aleti olmaya teşvik ve icbar edilmişlerdir. 
Makamlar, koltuklar, partizanlığa prim için kulla
nılmış, memur politize edilmiştir. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Sizi susturmak benim değil, Sayın Başkanın gö
revidir. 

BAŞKAN — Sayın Sunalp, bir dakika efendim. 
Sayın arkadaşlarım, tenkide tahammülü olmayan, 

konuşmalara tahammülü olmayan arkadaşların bura
da oturma mecburiyetleri yoktur, görüşmeleri dışarı
dan da takip edebilirler. (MDP ve HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Buyurun, devam edin efendim. 
TURGUT SUNALP (Devamla) — Bu tasarruf 

bir reorganizasyon değil, ANAP'm içinde yer alan iki 
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etkili eğilimin kadrolaşma hareketleridir. Tecrübe, eh
liyet ve kalite, yerini parti memurluğu anlayışına terk 
etmiş görünmektedir. 

Rüşvet, yolsuzluk ve kayırma iddiaları ayyuka çık
mıştır. İktidar, iddiaların açıklık kazanması için Mec
lis araştırması yapılmasına imkân vermemekte ve hat
ta bunu önlemek için bakanlarını azledebilmektedir. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve KİT'lerin yönetim 
kurullarına yapılan bazı tayinler, Gumhuriyet tarihin
de görülmemiş bir uygulamadır. Tüm kamuoyunun, 
«Bir hanedan idaresi mi kuruluyor?» diye endişe için
de olduğu bir dönemde, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı gibi çok etkili ve devlet hiyerarşisinde 
çok üstte bir makamı işgal eden zat Türkiye Emlak 
Kredi Bankasının Yönetim Kuruluna tayin edilmek 
suretiyle, yönetim kurulu başkanı durumunda olan 
bir banka genel müdürünün emrinde bir göreve ge
tirilmiştir. Devlet idaresindeki hiyerarşi anlayışı yok 
edilmiş, toplumun tüm değer hükümleri altüst olmuş
tur. Bu durum için başka misaller de mevcuttur. 

Türk Milleti, Devleti, adil, tarafsız, güvenilir bir 
baba olarak görmek ister. Geleneksel ve temel anla
yışı da budur. Bu anlayışını ve inanışını tahrip ettiği
niz takdirde artık hiçbir şeye inandıramaz ve güven-
diremezsiniz. Rejimi ve demokrasiyi korumanız müm
kün olamaz, insanları devlet adamlığı koltuğuna şart
lar ve şanslar oturtur. Bu makamlar, yetkisi kadar, 
sorumluluğu da olan yerlerdir. Hükmü, millet ve ta
rih verir. Her ikisinin de hüküm verirken, sessiz; fa
kat acımasız ve yansız olduğunu hatırlatmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri, demokrasilerde meclisler 
millet iradesinin temsil edildiği, yasama' fonksiyonu
nu icra eden çok üst ve ulvî müesseselerdir. Bu yet
kilerini terk etmeleri veya bir başka makama devret
meleri mümkün değildir. Mıillî irade tecezzi ve ortak 
kabul etmez. (MDP sıralarından alkışlar) 

Anavatan Partisi iktidarı Anayasada istisnaî bir 
yol olarak getirilen yetki kanunu sistemini, Meclisi ve 
onun yetkilerini dışlamak suretiyle temel bir unsur 
ve sistemmiş gibi kullanmakta, çok ciddî ve önemli 
konuları Meclis denetim ve iradesinin dışında çıkar
maktadır. Aynı durum kanun tasarıları için de söz-
konusudur. Ciddî bir inceleme, çalışma ve bilgi mah
sulü olmayan kanun tasarıları, çoğu zaman ilgili ida
re, hatta bakanın bile bilgisi olmadan alelacele hazır-
lattırılmakta, kısmen yetersizliğin, kısmen de bir art 

> niyetin mahsulü olarak kanunda yer alması gereken 
i temel ike, karar ve hükümler Bakanlar Kuruluna ve-
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ya yönetmeliklere bırakılmaktadır. Bazı durumlarda 
Meclisin yanı sıra diğer yüksek makamlar da devre 
djşı bırakılmış olmaktadır. Çok önemli ekonomik, ma
lî ve idarî kararlar hatta tayinler çeşitli kurulların yet
kisine verilmiştir. 

iktidar partisi, Meclis çalışmalarında muhalefet 
partileri ve milletvekilleriyle demokrasinin gereği olan 
asgarî diyalogu kurmaktan bile kaçınmıştır. Bugüne 
kadar rejime hiçbir yarar sağlamadığı belli olan eski 
alışkanlıklar sürdürülmekte, Meclis müzakereleri fi
kir tartışması ve fikir yardımı kabul etme yerine; fi
kir ile oy gücünün çarpıştığı, her şeyin oy zeminine 
sürüklendiği bir hale sokulmuş bulunmaktadır. Her 
seferinde halat çekme yansı kazanmanın sevinci ya
ratılmak istenmektedir. Bu anlayış, daha komisyonla
rın ve Başkanlık Divanının teşkilinde tüm demokra
tik teammüllere aykırı olarak başlatılmış, bütün hızıy
la sürdürülmektedir. 

Muhalefet olarak kanunların oluşması sırasında 
hukuk düzeninin gereği ne ise o doğrultuda samimiyet 
ve iyiniyetle katkımızı yapmaya, kanunların olgun ve 
millet hayrına çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üzün
tü ile ifade etmek isterim ki, bu çabalarımız semere
siz kalmaktadır. Basit bir redaksiyon hatasının veya 
mantık çarpıklığının düzeltilmesi amacıyla muhalefet 
tarafından yapılan teklifler bile çoğu defa reddedil
mektedir; sırf teklif muhalefetten geldiği için. 

Mecliste Sayın özal'ın grubu üzerindeki tahakkü
mü sergilenmekte, ara sıra başlarıyla veya beyanlarıyla 
verdikleri kabul sinyali sanki bir atıfetmiş gibi bir 
havaya büründürülmektedir. (Alkışlar) Meclis çalış
malarını izleyen tüm gözler, Sayın özal'ın yaptığı 
baş işaretleriyle neticenin ne olacağını önceden tes
pit edebilmektedir. (Alkışlar) Bu tutum ve anlayış 
demokrasinin bütün müesseseleriyle bir daha inkı-
taaya uğramayacak şekilde sağlam bir biçimde otur
ması için herkesin samimiyetle çaba göstermesi gere
ken bir dönemde büyük bir talihsizliktir. Bu konuda 
en büyük görevin iktidar partisine, içlerinde çok de
ğerli ve yetişkin kimselerin bulunduğuna büyük bir sa
mimiyetle inandığım sayın iktidar partisi milletvekil
lerine düşmekte olduğunu bilhassa belirtmek isterim. 
Millî iradeye saygı ve inanç ancak bu yolla ispat edi
lebilir. Demokrasi yüceldikçe, unutmayalım ki, başta 
iktidara mensup arkadaşlarımız olmak üzere hepimiz 
yüceleceğiz. 

Çok değerli milletvekilleri, bidayette yaz tatilin
den faydalanarak, bu tatil süresince gösterişli iktidar 
gezileri biçiminde olmadığı için çiftçisiyle, işçisi, me-

ı muru, esnafı, emeklisi, tüccarı ile bilhassa milletin 
I her kesimiyle ve samimî bir hava içerisinde görüşme 

ve dertleşme fırsatını buldum, halen de devam ettir
mekteyim. Üçüncü tur yurt gezilerimde teknisyen ar-

I kadaşım süresi 80 saati geçen kayıt yaptı. Bu .gezile
rimde vatandaş derdini feryat ederek ifadelendirmek-

I tedir. 
I Şikâyet konuları; hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, 
I işsizlik, partizanlık, adam kayırma,, siyasî baskı, be-
I çeri noksanlığı ve düzensizlik dolayısıyla meydana ge

len hayvancılığın can çekişmesi, çay meselesi, taban 
I fiyatlar ve ödemeler gibi mahallî ̂ dertler olmak üzere 
I dört bölümde toplanmaktadır. Bu feryatlar daha zi-
I yade Sayın Başbakanın tabiriyle; çadırın artık kalma-
I yan ve çadır etekleri küçük kazıkları haline ifrağ olu

nan ortadirekten gelmektedir. Ortadirek yıkıldığını, 
I parçalandığını, yok olduğunu söylüyor. Hatta bir va-
I tandaşım, «Bize ortadirek denilince kendimizi sahiden 
I kavi bir direk zannettik, meğer çıra imişiz, Sayın Özal 
I kibriti yaktığı zaman tutuşup, yanıp yok oluverdik.» 
I (Alkışlar) Bu iyi alkışlarınızı vatandaşa Yeteceğim ken

disine aittir diyerek. (Alkışlar) Her halükârda komü
nizme karşı ayakta ve sapasağlam tutmak zorunda 

I olduğumuz ve nüfusumuzun kısmı küllisini teşkil eden 
dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın sözlerini derle-

1 yecek olursak mealen şöyle diyor : «Sayın özal par-
I tiyi kurduğu günden beri ortadirek diye bizden bah-
I sediyor. Aklına hep biz geldikçe zam yapıyor, faizi 

yükseltiyor, krediyi kesiyor. Bu yüksek enflasyon zam 
ve her gün bir yenisini icat ettiği vergi yükü karşısın
da perişan olduk, bitap düşdük. Allah rızası için bizi 
aklından da, dilinden de çıkarsa da biraz nefes al
sak.» (MDP sıralarından alkışlar) 

Çok yakın bir döneme kadar beslenme bakımın-
I dan dünyanın kendi kendisine yeterli yedi ülkesinden 

biri olmakla övünmemize vesile olan ziraat ve hay-
I vancılrk sektöründe ve bu sektördeki üretimde büyü

me hızla düşmektedir. Gübreye, mazota, ziraî aletle
re ve tohuma yapılan zamlarla köylü alamaz, eke
mez, üretemez hale gelmiştir. 

Taban fiyat politikası yürekler acısıdır: Başta dü
şük tutulan fiyatlarla müstahsil malını tüccara satmak
ta, daha sonra yükseltilen fiyatlar karşısında dizini 
dövmektedir. Fiyat istikrarı sağlayacağım diye et, yağ, 
patates, peynir ve her türlü gıda maddesi ithal edil
mekte ve bununla övünür olmaktayız. Hayvancılık 
cidden can çekişmektedir. Bu ziraî politikanın sonu
cu büyük felakettir. Bir gün Türkiye'yi aç bıraka
cağınızdan endişe etmekteyiz. (MDP sıralarından al
kışlar) 
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Benden sonra partim adına konuşacak olan Sayın 
Ali Bozer ve diğer sözcü arkadaşlarım ekonomik ve 
malî konularda çok daha ayrıntılı bir biçimde görüş
lerimizi açıklayacak, alternatiflerimizi ortaya koyacak
tır. Ancak, ben özet olarak şunu ifade etmek isterim 
ki, şu anda Türkiye'de bir iktisadî politika uygulan
maktadır. Her iktisadî politikanın belli başlı bir ga
yesi vardır. Bu gaye; halkı, fertleri, vatandaşları mad
dî anlamda mutlu etmektir. Yani, insanların refah se
viyesini yükseltmektir. Bu refah seviyesini yükseltme
nin üç unsuru mevcuttur : 

Birincisi, maddî imkânları artırmak, değişik bir 
ifade ile satın alma gücünü yükseltmektir. 

ikincisi, refahtan kabil olduğu kadar halkın bü
yük bir kısmını faydalandırmaktır. 

Üçüncüsü, bu faydalanmada insanlar arasında 
mümkün mertebe denge kurmaktır. 

Hükümetin takip ettiği politikaya baktığımız za
man, bu üç unsurdan herhangi birini görebiliyor mu
yuz? Bu soruya maalesef olumsuz cevap vermek zo
rundayız. 

Ayrıca, 1984 yılında Türkiye'de fert başına dü
şen millî gelir 950 dolar civarında idi. 1978 yılı ba
şında bu miktar 1 470 dolar idi. Bu süre zarfında Tür
kiye'de aşağı yukarı yüzde 30 civarında bir refah dü
şüşü vardır. Keza, Türkiye'de hızlı bir nüfus artışı 
görülmektedir; ama en önemlisi Türkiye'de döviz fi
yatlarının fevkalade ölçüsüz bir şekilde ve hızlı bir bi
çimde artması olayının mevcudiyetidir. Şu halde Tür
kiye fakirleşmektedir. En azından fertler fakirleşmek
tedir. 

Soracağımız diğer bir soru da şu : Elde edilen ni
metlerin fertler arasında bölüşümünde birtakım in
sanlar dışlanıyor, yalnız 'bir grup mu faydalandı! ılı
yor?. Zannedersem son zamanlarda Türkiye'deki tat
bikat 'buna müspet cevap vermeyi gerektirmektedir. 
(MDP sıralarından alkışlar.) 

Netice olarak uygulanan ekonomik politika iflas 
etmiştir. Yatırımlar durmuş, işsizlik çok 'büyük bo
yutlara ulaşmıştır. Enflasyonİst bir bütçe sistemi uy
gulanmakta, KİT mamullerine 'gizli bir vergi biçi
minde yapılan zamlar, ihracatı teşvik için Türk pa
rasının değerini baş döndürücü bir süratle kaybettir
mekte ve maliyet enflasyonuna yol açmaktadır. 

Sayın özal huzur ve güven ortamının korunma
sından 'bile daha fazla önem verdiğini beyan ettiği, 
yegâne gayesi olarak açıkladığı enflasyonu aşağı çek
me vaadini yerine getirememiştir. 1983 yılında yüzde 
30 civarında olan enflasyon hızı, 1984 yılında yüzde 

50'lere ulaşmıştır. Temel hedefinde başarılı olamaya
cağı ve uyguladığı politikanın yanlışlığı kesin olarak 
belli olmuştur. 

Sayın Başbakan, bir hayli zamandan 'beri 'bu 
konuyu hiç ağzına almamakta, dikkatleri küçük ve ta
li konulara çekmeye çalışmaktadır. Kamuoyu son 
günlerde, köprü satışı adı altında sahneye konan bir 
konu ile meşgul edilmeye çalışmaktadır. Aslında sa
tılan köprü değil, köprünün kâr ortaklığıdır, bunu 
biliyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar, «'Demek bi
liyordun» sesleri.) 5,5 trilyonluk bütçenin görüşüldüğü 
1984 Türkiye'sinde, 10 milyarlık bir kaynak sağla
yan «Köprü kâr ortaklığı senedi» satışı bir zafer tab
losu haline getirilmiştir. Köprünün yıllık kârının yüz
de 34'üne ipotek konmuştur. Devlet, anaparayı borç
lanmak suretiyle yük altına sokulmuştur; tasarrufu 
ve imkânı olanların bankalarda mevduat olarak tut
tukları paralarını bu 'kâr ortaklığı senetlerine çekebil
mek, cazip kılabilmek için köprü geçiş ücretlerine ge
ne zam yapılmıştır. Bu suretle, son sekiz ay içerisinde 
köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın oranı yüzde 
150'yi bulmuştur. Eller gene, artık ayakta duramaz 
'hale gelmiş 'bulunan ortadireğin cebine uzanmıştır. 
tmlkânı olanlara sunulan 'köprü kâr ortaklığı senetle
ri vatandaş için zam seendi, Devlet için zarar se
nedi haline dönüşmüştür. (MDP sıralarından alkış
lar.) Şu sırada, 'bir de esasen beklenmekte olan uzun 
süreli köprü onarımı ortaya çıkmıştır. Bu hale göre 
1985 yılı için tahmin olunan 12 milyar liralık gelir 
düşecek, ortaklara verilecek 5 milyar liralık kâr da 
dikkate. alınırsa galiba senetlerle tahsil edilen anapara 
Sayın özal'ın para havuzuna değil, tamirata yönele
cektir. Böyle ufak mizansenlerle 'belki kendinize ve 
kaderini sizlere bağlamış olanlara biraz moral aşı
larsınız ama, artık milletin kanması mümkün değil
dir. 

AHMET İLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — fkinci 
köprüyü kuracağız. 

TURGUT SUNALP (Devamla) — Kurbağalıde-
re'de. (MDP sıralarından alkışlar.) 

Millet sessiz bir şekilde ve ibretle olanları seyret
mektedir. Fevkalade sağduyulu, mütevekkil, ancak 
sıra kendisine gelince ne yapacağını çok iyi 'bilen bir 
toplumun karşısında sahnede olduğunuzu unutmayı
nız. (MDP sıralarından alkışlar.) 

TRT'ye kaynak sağlamak amacıyla, televizyonu 
veya radyosu olsun olmasın, herkesin elektriğine zam 
yaptığınızı bu Millet unutmayacaktır. Kıyıları yağma
ya açtığınızı, bu Cennet vatanın o güzel sahillerinin, 

88 — 
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"koylarının, bir İzmit Körfezi haline gelmesine imkân 
hazırladığınızı, tarım reformunu oldubittiye getirip çok 
tehlikeli uygulamalara fırsat verdiğinizi, vatan top
raklarını satışa çıkardığınızı 'bu Millet unutmayacak
tır. (MDP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin 
takip etmekte olduğu politikanın bizce en mahzurlu 
ve en endişe verici yanı, sosyal muhtevadan yoksun 
olması ve insan unsurunu hiç kaale almamıasıdır. Oy
sa; her şey, millet ve onu teşkil eden fertlerinsin re
fah ve mutluluğu için olmalıdır. Kaybedilen birçok 
şeyin, bilhassa maddeye dayanan hususların telafisi 
belki mümkün olabilir; ancak, sosyal ahlakta, alile 
yapısında, toplumsal değerlerde olan kayıplar ve çö
küntülerin telafisi maalesef mümkün olamamaktadır. 
Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve ahlakî tereddinin git
tikçe artan boyutlara ulaşması ve yaygınlaşması du
rup dururken olan şeyler değildir; tehlike çanları 

v çalmaktadır. 

görevin altında uğraşı veren Millî Eğitim Bakanlığına 
'bir yama gi'bi eklemek suretiyle gençliğe ve yeni ne
sillerin. sorunlarına ne ölçüde önem verilmekte olduğu 
açıkça) belli edilmiştir. 

Üniversite öğrencileri arasında yurda ihtiyacı 
olanların yaklaşık yüzde 45*ine yurt ve barınma yeri 
temin j edilmemiş, geıçler barmaksız ve çaresiz ola
rak k^ndi kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır. 

A^MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ya
pıyoruz, yapıyoruz. 

TURGUT SUNAÎLP (Devamla) — Yaptığınız za
man töşekkür ederiz. 

Bu konuda gözle görülür hiçbir gayret ve te-
şdbbü$ yoktur. Gençliği her türlü aşırı cereyanların 
ve muzır faaliyetlerin pençesine düşürmek için bun
dan djaha uygun 'bir ortam düşünülemez. Her şeyi ti
caret | gözüyle seyretmek mümkün değildir. Görü
yorsunuz ki, Devletin çok önemli sosyal görevleri de 
vardır. YÖK kendisine hastaneler, İstanbul'da dinlen
me tesisleri düşüneceğine yurt sorununa eğilmelidir. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Zorluk ve yokluk içinde olan insanlara «Hele şu 
köşeyi! döneyim de sonra seni de düşünürüm» diye
mezsiniz. Köşeyi dönerken (Şayet döne'bilirseniz) tek 
başınıza kalmanız mukadderdir. 

Değerli milletvekilleri, bir yandan en ağır şartlar
la, içte ve dışta Devleti borç altına sokarken, diğer 
yandan dışarıya ait borçlarımızı ödememiz tek başına 
hiçbiri şey ifade etmeyecektir. Devletin saygınlığı bir 
bütündür. Hükümet içeride nasıl bir ekonomik ve sos
yal hjayat seviyesi sağlayacaktır; bunu açıkça orta
ya koymalıdır. Zaıırtyapıp «Bu 'bir fiyat ayarlamasıdır» 
diyerek halkın ızdıraplarıyla alay edilemez. Bu konu
da iktidar .bütün duyarlılığını yitirmiş, Milletin bü
yük kesimlerini temsil eden ticaret ve sanayi odaları, 
ziraat odaları, esnaf birliklerinin, Türk - Iş'in en yet
kili ağızlarının istek, şikâyet ve görüşlerine kulakları
nı tıkaımıştır. l^ine gelmeyen durumlarda «Bunlar 
politika yapıyor» demektedir. Ne hikmetse kendileri
nin dışında herkes politika yapmaktadır. 

Anayasa gereği kamuoyunun serbestçe oluşması
nı sağlamakla görevli, tarafsız ve hiç kimseye alet 
olmamak durumunda bulunan TRT Kurumunu da 
sadece iktidarın sesi haline getirmekle bir yere varıla
maz. Bakanların ekranda görünmesi, propagandaları
nın yapılması «İktidar partisini kayırmak değildir» 
diye yapılan savunmalar inandırıcı olamamaktadır. 
Hele sayın bakanlar, ekranlarda hâlâ göğüslerinde 
partilerinin rozetlerini taşımaya devam ediyorlarsa 

1985 yılında, memur maaşlarına getirdiğiniz yüz
de 25'e tekabül eden artış, memurun 1984 yılındaki 
hızlı enflasyon dolayısıyla reel satın alma gücünde 
meydana gelen erozyonu 'bile karşılayamayacaktır. 
1985 yılında uyguladığınız sistemle devam edecek 
olan enflasyon karşısında inanınız ki, kamu görevli
leri daha ağır bir yokluğun ve ydksulluğun içine 'itile
ceklerdir. 46 katsayının artırılması için bütün millet
vekillerinin desteğini rica ediyorum. (MDP sıraların
dan alkışlar.) Memurun biraz olsun 'benzine renk 
götirecek olan bu artışın karşılığını hayalî ihracata 
yüz milyarlarca liralık vergi iadesi yapma imkânını 
nereden bulduysanız, oradan sağlarsınız. (MDP sıra
larından «'Bravo» sesleri ve alkışlar.) Olmazsa, bir 
amme malının kârını daha satarsınız; hiç olmazsa bu 
sefer değer. (MDP sıralarından alkışlar.) 

İşçi ücretlerinde özel sektörün biraz insaflıca yap
tığı ücret artışlarına bile itiraz edilmektedir. Kamu 
sektöründe çalışan işçilerin durumu memurlardan da
ha da iç açıcı değildir. Çayına ekmek batırarak, kar
nını doyurmak durumunda kalan insanları artık enf
lasyon sebebi olarak görmekten vaz geçelim. Görü
yorsunuz ki, tuttuğunuz bu yolla olmadı, artık yatı
rımı, üretimi artırmaya gayret ediniz. Mühendislik 
kadrosunun kuru matematik formülleri yerine, biraz 
da insanların yüzünü güldürmenin mutluluğunu ve 
sevabını düşününüz. 

Gençliğin sorunlarıyla ilgilenmek üzere bakanlık 
düzeyinde görev yüklenmiş olan Gençlik ve Spor 
Bakanlığını kaldırıp zaten çok büyük ve yaygın bir 
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hiç inandırıcı değildir. Resmî açılış törenlerine se
çim otobüsü ile gidilip, bunun parti propagandası 
haline çevrildiği bir ortamda bunu hiç 'kimseye an
latamazsınız. öayın Başbakanı ve Hükümet, TRTyİ 
anayasal çizgisine oturtmak için kanunî görevlerini 
yapmaya -en azından «İcraatın İçinden» programın
da- kanunlara uygun hareket etmeye davet ediyoruz. 
(MOP sıralarından alkışlar.) 

Fakir fukaranın sırtından büyük holdinglere sağ
lanan imkânların bir karşılığı olarak, Hükümetin bi
rinci kuruluş yılını çok görkemli şölenlerle, törenler
le kutlamak için para topladığını istihbar etmiş bu
lunmaktayız ; inşallah asılsızdır. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Asılsızdır. 

TURGUT SÜNALP (Devamla) — Vatandaş, te
levizyondaki törenlerde gördüklerine ve duydukları
na artık. itibar etmemektedir. Yoksulluğu ve zorluğu 
bizzat yaşamakta ve yaşam savaşı vermektedir. Kay
bolan Hükümetin itibarı olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşma
mın son bölümünde kısaca dış politikaya da temas 
etmek istiyorum. Yeri gelince değerli arkadaşım bu 
konuda çok etraflı olarak görüşlerimizi anlatacak
tır. Benim başlıklarla temas etmek istediğim husus
lar şunlardır : 

Esas ilkeleri Büyük Atatürk tarafından vaz edil
miş ve geleneksel bir Cumhuriyet dış politikası hali
ne gelmiş olan Batı âlemine yönelik ve Batı ittifakla
rı içinde yer alma anlayışı ile mutabık olduğumuzu, 
millî benliğimizi ve millî menfaatierimizi büyük bir 
titizlikle korumak kaydıyla ülke1 yararını bu yönde 
gördüğümüzü her vesile ile açıklamış bulunuyoruz. 
Ancak 'bu, Türkiye'nin komşu ülkeleriyle iyi ilişkiler 
içinde olmaması, karşılıklı hak ve menfaatlerini gö
zeterek dostluk içinde yaşamaması anlamına kesin
likle gelmemelidir. Dünya sulhu," Türkiye'nin Orta-
doğuıda bir istikrar unsuru olması ve bu görevi yük
lenmesine büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar, Hükümetin 'bu geleneksel dış po
litikaya karşı açıkça bir görüş ileri sürdüğünü tespit 
etmiş değiliz. Ancak, bizim görüş farkımız Cumhu
riyet politikasının stratejisinden ziyade uygulanma-
sındadır. Biz daima kendi gücümüzü tespit edip ve 
bilerek daha aktif ve daha dinamik bir dış politika
nın uygulanması taraftarıyız. Hadiselerin arkasından 
sürüklenmek değil, hadiselere daha evvelinden hâkim 
olmak düşüncesindeyiz. Fakat şunu ifade etmek mec
buriyetindeyim kî, Türk dış politikası gittikçe ana-
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prensiplerini, inandırıcılığını kaybetmekte, ikili siya
sî ilişkiler, ittifaklar ihmal edilmekte, almak-satmak 
önplana geçmektedir. 

Batı dünyası ile yüksek seviyeli temaslar çok 
seyrek yapılmakta buna mukabil diğer çevrelerle yan
lış intiba doğurabilecek ölçüde ziyaret ve görüşmeler 
yapılmaktadır. Bu durumun yeterince izah edileme
mesi Batı dünyasında yanlış tefsirlere yol açabilmek
tedir. İçeride ve dışarıda, Hükümetin hakikî niyeti 
hakkında tereddütler duyulmaya ve Türkiye'nin ana-
tercihlerinden saptığı kanaati yayılmaya başlamıştır. 
Hükümetin tutumu Türkiye'yi 'bir aks değişikliğine 
doğru sürüklerse bu fevkalade tehlikelidir. Keza Hü
kümetin aynı anda NATO, AET ve Avrupa Konse
yi gi'bi üç önemli Batı kuruluşu ile ihtilafa düşmesi 
kötü 'bir dış politika ifadesi olmaktadır. Bu kuruluş
larla ilgili olarak iSayın Başbakanın otobüs diploma
sisini yürütüp, yaptıkları bazı 'beyanlar, çelişkili tu
tumlar, endişe verici olmaya başlamıştır. 

Kendi alanında aydın, yetişkin ve tecrübeli bir 
diplomat olan Sayın Dışişleri Bakanı, meseleyi çık
maza sokmamak için büyük uğraşı verirken, Sayın 
Başbakanın 1948 yılından beri üyesi bulunduğumuz 
Avrupa Konseyini küçültücü ve itham edici beyan
larda bulunması, «Bakan seviyesinde bir daha katıl
mayacağız; Konseyden çekilebiliriz» şeklindeki ifade
leri, Batıda kötü etki 'bırakmış ve Türkiye'nin Av
rupa Konseyinden çekilmekte olduğu şeklinde ha-
'berlerin yayılmasına yol açmıştır. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Millî gururumu
zu ayak altına aldı. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sunalp. 

TURGUT SUNALP (Devamla) — Bitirsinler de 
efendim... 

BAŞKAN — Müdahaıe etmeyelim efendim, lüt
fen. 

TURGUT SUNALP (Devamla) — Aynı şekilde 
Sayın Başbakan, iki hafta önce AET'nin önemsizliği
mi belirtmiş ve malî yardımlarından vaz geçilebileceği
ni söylemişken, t»u kere AET ile ortaklığımızın 20 nci 
yıldönümünde «Tam üyelik için başvurma zamanı 
gelmiştir» şeklinde 'beyanda bulunmuşlardır. Kötü 
bir tesadüf olarak aynı gün Sayın Dışişleri Bakam 
AETye tam üyelik hakkında; «Zaman henüz erken
dir» şeklinde beyanat vermiştir. Bu çelişkili beyan
lar, ciddî Batı çevrelerinde Türkiye'nin inandırıcılı
ğına gölge düşürmüş ve gerçek niyeti hakkında şüp
heler uyandırmıştır. 

90 — 
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Hükümetin Yunanistan'a karşı tutumu da soğuk -
sıcak duş veya yumuşak - sert tutum şeklinde değiş
mekte ve tabiatıyla ciddiyet ve etkinliğinden kaybet
mektedir. 

25 Eylül 1984 günü Amerika Birleşik Devletleri
nin «İnsanın 'İnsana Zulmü Günü» kararı üzerine 
yaptığım konuşmada, Yunanistan'a menfî yönde bü
yük yer verişim, bazı mahfillerce yadırganmıştır. 
Bugün yine 'tekrar ediyorum' ve ısrar ediyorum; gü
nümüzde Türkıyeye müteveccih her türlü hainane 
hareketin altında Yunan parmağı gözükmektedir, (Al
kışlar) 'bilhassa Papendreu ailesinin Yunanistan'ı ida
re ettiği devirlerde. Biz, Yunan 'Milletiyle düşman 
değiliz. Tarihî yakınlıklarımız ve bağlarımız- vardır. 
Batı savunması da, aynı ittifak içerisinde birlikte ha
reket etmemizi amirdir. Ancak, Yunan kurnazlarına 
taviz vermemeliyiz. Karasuları, hava sahası ve kıta 
sahanlığı gibi üç 'boyutlu Ege anlaşmazlığını süratle 
halletmeliyiz. 

Yunan adalarının uluslararası anlaşmalar hilafına 
askerileştirilmesi ihmal edilmiş bir olaydır. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Ege adalarından,.. 

TURGUT SUNALP (Devamla) — özür dilerim, 
Ege adalarından Yunanistan'a verilen, bu suretle de 
Yunan adaları.... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sunalp. 

TURGUT SUNALP (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, karasuları, hava sahası ve kıta sahanlığı 
gibi üç boyutlu Ege anlaşmazlığım süratle halletme
liyiz. Yunan adalarına bu şekilde önem verirken, Lini
ni Adasının bir tüm içerisinde ihmal edilmiş 'bir olay 
olduğunu beyan etmek isterim. Linini meselesinin 
Son NATO toplantısında bir şekle bağlanması, bu 
adada yerleştirilmiş Yunan kuvvetlerinin NATO'ya 
tahsisi yoluyla Yunanistan'ın anlaşmaları ihlal et
mesinin NATO tarafından zımnen tasvip edilmesini 
önlemiştir. Ancak, adaların silahlandırılmış olması 
meselesi halen mevcudiyetini ve ciddiyetini korumak
tadır. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri;, uzun süre
den beri huzurunuzu işgal ettiğim için beni bağış
lamanızı istirham ediyorum. Milletin bizlerden bek
lediği çok önemli bir görevi yerine getirmek arzu
su içindeyiz. Milliyetçi Demokrasi Partisi ve onun 
Genel Başkanı olarak ben, ciddî, sorumlu ve yapıcı 
bir muhalefeti şiar edinmiş; bugüne kadarki tutu
mumuzla da 'bunu ispat etmiş bulunuyoruz. Millete 
ve millî hâkimiyete olan inancımız bizim en büyük 
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rehberimiz olmuştur. Daima ülke çıkarlarını politik 
çıkarların ve parti çıkarlarının üstünde tuttuk. 

Şu ana kadar huzurunuzda yaptığım beyanları
mın milletin sesi ve nabzı olduğuna inancımızı tama
men samimi olarak dile getirdiğimi bilmenizi İsterim. 
Millet, muhalefetin sesinin Millet Meclisinde çıkma
sını ve mutlaka kendisine yansıtılmasını istemektedir. 
Çok partili demokratik sistemin birinci şartı bu ise, 
ikinci şartı da iktidarın, muhalefetin bu sesine kulak 
vermesi ve itibar etmesidir. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar.) 

Görüş ve düşüncelerimizin Hükümet ve iktidar 
partisince dikkate alınacağını ümit ediyor 1985 yılı 
Bütçesinin ve pek tabiî Yüce Meclis tarafından itibar 
gördüğü takdirde büyük Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olması temennisiyle Yüce Genel Kurulu de
rin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sunalp. 
Söz sırası Sayın Ali Bozer'de. 
Buyurunuz Sayın Bozer. (MDP sıralarından al

kışlar.) 
MDP GRUBU ADINA ALİ BOZER (Ankara) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; 
1985 Yılı Bütçe Tasarısının malî ve ekonomik yönü 
hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşleri
ni açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Hepinizi partim ve şahsım adına derin saygılar
la selamlarım'. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, maruzatım üç esasta top
lanacaktır. Sayın Maliye Bakanı 1985 Yılı Malî Büt
çe Tasarısının özelliklerini mümkün olduğu nispette 
rakamlar vererek açıklamasını beklerdim. Bu itibar
la zannediyorum ki, bir muhalefet milletvekili olarak 
bu görevi yapmak daha da zarurî bir hal almış bulu
nuyor. (MDP sıralarından alkışlar.) Görüşmemin bi
rinci kısıminda buna ağırlık vereceğim. 

Görüşmemin ikinci kısmında bizatihi bütçeyi ele 
alacağım. Partimiz programında yer alan ekonomik 
görüşlerle ve Hükümet Programıyla 'birlikte karşılaş
tırarak, bütçenin ne derece hedeflerine ulaşma im
kânına sahip olduğunu belirtmeye çalışacağım. 

Üçüncü bölümde de, yine bütçe ile ilgisi itibariyle 
Hükümetin ekonomik politikası hakkındaki görüşle
rimi arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarını, çeşitli vesilelerle bugün de 
söylendi; bütçeler hükümetler için bir hesap verme 
vesilesidir, bütçeler aynı zamanda muhalefet partile
ri için görüşlerini dile getirme, faaliyetleri değerlen
dirme ve eleştirme .vesilesidir. Ancak, biz Hüküme-
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tin faaliyetlerini ve Bütçeyi eleştirirken, değerlendirir
ken rakamlara, gerçeklere ve 'bilime sadık bir 'biçim
de bu görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Bu iti
barla yapacağım konuşmada tamamen 'bilimin, veri
lerin ve Hükümetin bugüne kadarki icraatından edin
diğimiz tecrübelerin ışığı altında kalmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, evvela 1985 Yılı (Bütçe Ta
sarısını 1984 Yılı Bütçesiyle mukayese ederek bazı 
belirgin çizgilerini ortaya kaymakta fayda vardır.. 
1985 Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyo
nundan geçerek 5 trilyon 542 milyar lira olarak 
Yüce Meclise sunulmuştur. (Rakamları yuvarlak ola
rak arz ediyorum) Hükümetin önermiş olduğu 5 tril
yon 508 milyar lira düzeyindeki ödenek tutarına Plan 
ve Bütçe Komisyonunda 34 milyar 82 milyon Türk 
Lirası ilave edilmiştir. Bu lâşey (mesabesinde 'bir ila
vedir. Bu ilavenin kaynağının önemli bir kısmını Ku
rumlar Vergisi ve artık vergiler teşkil etmektedir. 34 
milyar Türk Liralık ilavenin 12 milyar 165 milyon 
lirası cari harcamalara, 3 milyar 812 milyon lirası 
yatırım harcamalarına, 18 milyar 204 milyon lirası 
transfer harcamalarına tahsis edilmiştir. 

Bilindiği gibi 1984 Yılı Bütçesi 3 trilyon 300 mil
yar lira olarak Yüce Meclisten geçmiştir. Ancak daha 
sonra alınan ödeneklerle bu bütçe 4 trilyon 380 mil
yar liraya ulaşmıştır. Bütçenin başlangıç ödenekleriy
le ek ödeneğini mukayese ettiğiniz takdirde, Sayın 
Bakanımızın da değinmiş olduğu veçhile, yüzde 33 
civarında bir ek ödenekle karşı karşıya bulunulmak
tadır. Bütçe ilkeleri açısından yüzde iki üçlerde sey
reden ek ödenek talepleri normal telakki edilirken, 
bu düzeye varan bir ek ödenek talebini dikkatlerinize 
ve takdirlerinize sunmak isterim. 

Bilindiği gibi 1984 Yılı Bütçesi 3 trilyon 300 mil
yar lira olarak Yüce Meclisten geçerken, özellikle 
iç ve dış borçlar hususunda gerçekçi bir tutuma gi
rilmemiştir. 1984 yılında dış 'borçlara 97 milyar Türk 
Lirası ayrılmıştır. Fakat bu ödeneğin yetersiz oldu
ğu görülmüş, bilahara bu ödeneğe 447 milyar Türk 
Lirası daha ilave edilmiştir. Keza iç 'borçlar için ay
rılmış olan 60 milyar Türk Lirasına da 160 milyar 
Türk Lirası eklenmiştir. 

Bu ilavelerin dışında, Hükümetin İktisadî Devlet 
Teşebbüsleri mamullerine ve hizmetlerine yaptığı zam
lar ve Yüce Meclise sunduğu 'bazı vergilerle 1984 
bütçesinin denkleştirilmesine çalışılmıştır. Fakat bu 
denkleştirme, biraz sonra arz edeceğim sebeplerle, 
gerçekleşmemiştir. 1984 yılında iç istikraz olarak da 
300 milyar Türk Lirası öngörülmüştür. 

— 92 
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Hükümetin tahminlerine göre 1984 Yılı Bütçesi 
390 milyar Türk Lirası açık verecektir. Kanaatimizce 
1984 yılı bütçe açığı daha da fazla olacaktır. Tah
minlerimiz bu, açığın 1 trilyon lira düzeyine ulaşa
cağı istikametindedir. Çünkü vergi tahsilatının tah
min edilen düzeyde gerçekleşmemesi ihtimali kuvvet
lidir. Satılmayan tahvil ve borç 'senetleri olacaktır. 
Ayrıca müteahhit ve çiftçi borçları bono ile öden
miştir. Müsaade ederseniz Hazine borçlarını da dik
kate alarak bu hususu daha müşahhas hale getir
mek istiyorum. 

Ekim 1984 sonu itibariyle, iç istikraz dahil tah
silat 2 trilyon 520 milyardır. Buna karşılık, yıl so
nuna kadar yapılacak harcamalar bizim tahminimize 
göre, 4 trilyona yaklaşacaktır. Aradaki farkın iki ay 
gibi kısa bir süre içinde yapılacak tahsilat ile gide
rilmesi fevkalade güç görünmektedir. Hazinenin 652 
milyar Türk Lira mevcuduna karşılık 1 trilyon 456 
milyar borcu vardır. Yalnız 537 milyar Türk Lirası 
bütçe emanetinde bulunmaktadır. Bu itibarla, 1984 
yılı sonu itibariyle bütçe -açığı bu rakamlardan etki
lenmek suretiyle 1 trilyonu 'bulacaktır. Bugün için 
Hazine açığı 800 milyar civarında bulunmaktadır. 

,1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1984 Yılı 
Bütçesinin başlangıç ödeneklerine göre yüzde 57 dü
zeyinde suni bir gelir artışı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu açıklamalarımda 
özellikle 1984 başlangıç bütçesini esas almaya itina 
gösterdim. Çünkü 1985 Bütçesi ek ödeneklerinin ne 
olacağını bilmiyoruz. Hükümetin çeşitli vesilelerle be
yan ettiğine göre, ek ödenek talebiyle Yüce Meclise 
gelinmeyecektir, fakat burada bir kaydı ihtiyatiyi 
koymak ve bu itibarla başlangıç rakamlarını muka
yese etmekte fayda vardır. 

1985 Yılı Bütçe Tasarısı, yine bu başlangıç ra
kamlarına göre, 1984 Yılı Bütçesinden 2 trilyon 276 
milyar daha fazladır. 1985 Yılı Bütçe Tasarısının da 
500 milyar Türk Lirası açık vereceği bütçe gerekçe
sinde ifade edilmiştir. 1985 yılı gelirlerinin son dört 
yıla oranla çok önemli bir artış göstermesi, başka bir 
deyimle gelir tahminlerinin - kanaatimize göre - ger
çekçi olmaması, iç istikraz hususunda 1 trilyona ka
dar Hükümete yetki tanınmasının talep edilmesi gibi 
sebepler karşısında bu açığın da, yani 1985 Yılı Büt
çesi açığının da 1 trilyon düzeyinde olacağım tahmin 
etmekteyiz, tç istikraza gelince; bu 1985 Yılı başlan
gıç Bütçe Tasarısının da yüzde 9'unu ifade etmek
tedir. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, 1985 Yılı Bütçe 
Tasarısının 3 trilyon 584 milyarı vergi gelirlerinden, 
650 milyarı vergi dışı gelirlerden, 678 milyarı özel ge
lir ve fonlardan, 130 milyarı katma bütçe gelirlerin
den, 500 milyarı da iç istikrazdan teşekkül etmekte
dir. Vergi gelirleri 3 trilyon 584 milyar ile bütçenin 
takriben yüzde 65'ini oluşturmaktadır. 1985 Yılı Büt
çesinin yüzde 39'unu teşkil eden 2 trilyon 165 milyar 
cari harcamalara ayrılmış bulunuyor. Bu cari harca
malar içinde personel giderlerine 1 trilyon 175 milyar 
ödenek öngörülmüştür. Personel ödenekleri, bütçenin 
yüzde. 21'i civarındadır. Bütçenin yüzde 18'i civarında 
olan diğer harcamalara ise 990 milyar Türk Lirası ay
rılmıştır. Bütçenin takriben yüzde 43'ünü teşkil eden 
transfer harcamalarına 2 trilyon 373 milyar tefrik 
edilmiştir. Bu büyüklük içinde 871 milyar dış borç 
ödemeleri, 380 milyar iç borç ödemeleri, 225 milyar 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 180 milyar Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ödenekleri olarak yer 
almaktadır. Bütçenin takriben yüzde 18'ini teşkil eden 
yatırımlar için 1 trilyon civarında bir ödenek ayrıl
mıştır., 

1985 yılı konsolide bütçesinin bir de fonksiyonel 
dağılımı yönünden analizini yapmak gerekir. Bütçe
nin yüzde 53,5'ini ekonomik hizmetlere, yüzde 24,6'sını 
genel hizmetlere yüzde 15'ini de sosyal hizmetlere 
ayırmış bulunuyorlar. 1985 Yılı Bütçe Tasarısında 
büyüme hızı yüzde 5,5 olarak tespit edilmiştir, önemli 
olan husus şudur : Bu Bütçe yapılırken 1985 yılında 
ortalama olarak Türk Parasının Dolara paritesinin 
475 Türk Lirası olacağı ve enflasyonun da yüzde 25'e 
çekileceği esas alınmıştır. Burada bir hususu vurgula
mak istiyorum, bu rakamları açıklamaktaki hedefim 
odur; eğer bu tahminler gerçekleşmez ise, başka bir 
deyimle Türk Lirasının Dolara paritesi ortalama ola
rak 475 Türk Lirası olmaz, enflasyon yüzde 25'e çe
kilmez ise, bu bütçe hiçbir fonksiyon görmeyecektir. 
O zaman ek ödenkler söz konusu olacaktır, o zaman 
bütçenin kaosuyla karşı karşıya kalacağız. 

jöyleyse, bu durum karşısında 1985 Yılı Bütçe 
Tasarısının özellikleri nedir? 

Değerli arkadaşlarım, bu özellikleri açıklamadan 
önce durumu, bütçe disiplini; hatta bütçe tanımı ve 
Anayasanın 161 inci maddesinin birinci fıkrası ışığın
da bir kere değerlendirmekte fayda görüyorum. Ka
mu tüzelkişilerinin harcamalarının yıllık bütçelerle ya
pılacağı hususu, Anayasanın biraz evvel zikrettiğim 
fıkrasında hükme bağlanmıştır. Ancak Hükümet, her 
vesile ile fon ihdası yoluna gitmiş ve Yüce Meclisin 
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denetimi dışında kalan; Anayasanın biraz evvel be
lirttiğim hükmü ile bağdaşmayan bir tutuma girmiştir. 
Ne yapmıştır? Fon ihdas etmiştir. Bu fonlardan bir
kaç tanesini sıralıyorum; Destekleme Fonu, Petrol 
Fonu, Akaryakıt Fonu, Fiyat İstikrar Fonu, Toplu 
Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu gibi fonlardır. Ay
rıca, bundan birkaç gün evvel bir fon daha ihdas 
edilmiştir ve bu fonlardaki rakamlar dinamiktir. Bi
zim tespit ettiğimiz verilere göre, bu fonlarda 288 
milyar Türk Lirası toplanmaktadır. Ancak, fonlardaki 
bu rakam bugün çok muhtemeldir ki artmıştır. Bu, 
bütçenin yüzde 8 ila 10'unu teşkil eder. Şimdi-şunu 
ifade etmek istiyorum : Bütçenin yüzde 8 ilâ 10'unu 
teşkil eden bir meblağın tasarrufu, Yüce Meclisin de
netimi dışında seyretmektedir. Bu düzenleme, bu tu
tum Anayasanın 161 inci maddesinin 1 inci fıkrasıy
la güç bağdaşır, Anayasa Mahkemesinin kararını me
rakla bekliyoruz. 

Bu hususu vurguladıktan sonra, 1985 Yılı Bütçe 
Tasarının ilk özelliği bize göre, yüzde 5,5 büyüme 
hızıyla, enflasyonu yüzde 25'e çekme hedefi arasın
da ciddî bir çelişkinin bulunmasıdır. Bir taraftan 
enflasyonu takriben en az yüzde 45'ten yüzde 25 dü
zeyine çekeceksiniz, öte taraftan da yüzde 5,5 bü
yüme hızı sağlayacaksınız: bu ikisini telif edeceksi
niz. Enflasyonu yüzde 25'e çekmek için sıkı para 
politikası izlemek gerekir. Ayrıca, Hükümet reel faiz 
politikasını sürdürmekte de ısrarlıdır. Bunun anlamı 
şudur : Mevduata yüksek faiz verilmeye devam edi
lecek, dolayısıyla kredi faizleri artacak, bugün mü
teşebbise yüzde 85 dolaylarında bir rakama mal olan 
kredi maliyeti ile yatırım yap diyeceksiniz!.. Bu ya
pısal durum, para politikasını sıkı tuttuğunuz süre
ce, başka bir deyimle yüzde 5,5'luk kalkınma hızı 
zor gerçekleşecektir.. 

Keza, Bütçe Tasarısında - biraz evvel arz etti
ğim - yatırımlara tahsis edilmiş olan 1 trilyon civa
rındaki rakam aslında mütevazidir. Bu rakam biza
tihi rakam olarak yatırımları teşvike, büyüme hızı
nı artırmaya - hiç olmazsa yüzde 5,5 düzeyinde ar
tırmaya öyle ifade edeyim - yeterli değildir. Yatı
rımlara ayrılan ödenek bütçenin ancak yüzde 18'ini 
teşkil ediyor. Evvela yatırımların teşvik edilmesi, 
büyüme hızının sağlanması için altyapı tesislerine 
önem vermek gerekir. Bütçenin tetkikinden vardığım 
sonuç şudur : 

Enerji, sulama, ulaştırma, liman tesisleri, komü
nikasyon gibi altyapı tesislerine yeterli ödenek ay
rılmamıştır, Bu tesisler çok pahalı tesislerdir. Bu iti-
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barla, bu tesislerin pahalı tesis olduğunu dikkate ala
rak ona göre ödenek ayrılması zarureti vardır. 

Bir taraftan kalkınma hızı için gerekli olan ted
birlerle, enflasyonu aşağı çekmek için gerekli olan 
tedbirler arasında tenakuzun bulunması veya bu iki 
tür tedbirin birbiriyle bağdaşmaması, öbür taraftan 
da yatırımlara, özellikle altyapı tesislerine ayrılan 
fonların (ödeneklerin) yetersizliği muvacehesinde 
enflasyonu hem yüzde 25'e çekmek, hem de büyü
me hızını yüzde 5,5'da tutmak fevkalade güç olacak
tır. Bu tahminlerimizin hilafına Hükümet yıl sonun
da bu hususta başarı gösterirse sadece kendilerini 
tebrik ederiz. 

İkinci özelliği : 1985 Yılı Bütçe Tasarısı gerçek
çilik ilkelerine uygun olmadığı gibi, samimiyetten de 
uzaktır. Sayın Maliye Bakanı ve Anavatan Partisi
nin değerli temsilcisi arkadaşlarım bu hususu bizim 
görüşümüzün tersi istikametinde vurguladılar. Onla
ra göre, bütçe samimiyet ilkelerine ve gerçekçilik 
ilkelerine uygundur. Bize göre, tamamen ters. Ne
den ters? Bunu açıklamak lazımdır. Mücerret hüküm
lerle sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değildir. 
Arz edeyim : 

Bir kere, 1985 yılında ortalama olarak Türk Li
rasının dolara paritesi 475'in üstünde olacaktır. Bu
nu 475 olarak telakki etmek gerçekçilik ilkesi ile 
bağdaşmaz. 

t ki; enflasyonu yüzde 25'e çekemeyeceksiniz. Te
menni ederim çökersiniz. Çünkü Türkiye'nin huzu
ru, Türkiye'nin mutluluğu enflasyonun kontrol altı
na alınmasına, aşağı çekilmesine bağlıdır. Ama, ha
yal kurarak enflasyon yüzde 25'e çekilemez. (MDP 
ve HP sıralannaan alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Nereden 
biliyorsunuz? 

ALÎ BOZER (Devamla) — Müsaade ederseniz 
bu konuya biraz sonra döneceğim. 

Efendim müsaade ederseniz, bütün arkadaşlarım 
fikirlerini burada söylüyor; bizim görüşümüzü bu ve
sileyle arz edeyim. Biz muhalefet olarak, sizler ka
dar, iktidar partisi kadar Devletin en iyi şekilde iş
letilmesi yönünden milletten güven almış, sorumlu
luk almış ve muhalefet olarak görevini yerine getir
mek durumunda olan kimseleriz. Onun için izin ve
rin de bu görevimize göre biz, düşüncelerimizi açık
ça söyleyelim, sonra neyin doğru olduğu zaman için
de görülecektir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, buyurun efendim. 

ALİ BOZER (Devamla) — Yüzde 57 düzeyinde 
bir gelir artışı öngörmek de gerçekçi değildir. 1982' 
den bu yana bütçelerdeki büyüme hızına, gelir ar
tışına bakınız; 1984'te yüzde 39; siz, birdenbire bu
nu yüzde 57'ye çıkarıyorsunuz. Bu tahminde, bu ka
dar yüksek gelir temini hususundaki tahminde ya
nılma payını lütfen kabul ediniz. 

Arz ettiğim bu sebepler dolayısıyla, bu bütçeyi 
biz samimî ve gerçekçi bulmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız niçin biz muha
lefet olarak bazı hususları dile getirmek mecburiye
tindeyiz, onun burada şimdi örneklerini arz, edece
ğim. 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla ön
görülen, acaba enflasyonu yüzde 25 oranına çekme he
defi gerçekleşir mi sorusuna cevap verifken Hükümet 
Programını dikkate almanız lazım. Hükümet Prog
ramını dikkate almadan muhalefet görevinin ne şe
kilde yapıldığını tam değerlendirenleyiz. Hükümet 
bize burada bir yıl önce ne vaat etti? Müsaade eder
seniz ben, Sayın Başbakanımızın Hükümet Prog
ramındaki beyanlıarından bu hususu dile getirmeik 
istiyorum. Sayın Başbakanımız, enflasyon felâketini 
çok iyi biliyorlar; ama bakalım başardılar mı? 

Ne diyor Sayın Başbakanımız? Vaktinizi alma
mak dçin bir kısmını geçiyorum. «Bu suretle or-
tadireğe, yanıi enflasyonu aşağı çekerek, daha mü
reffeh bir yaşam sağlanacaktır. Ziraat erbabı, küçük 
çiftçi, küçük sanat sahipleri, işçi, memur, emekli, 
esnaf sosyal adalet ilkesinin 'gerçekleşmesinden ya
rarlanacak ve gelir dağılımı dengeli bir hale gele
cektir.» ANAP sıralarından «Doğru» sesleri) Efen
dim, müsaade 'buyurunuz. 

Ayn bir husus: «Sosyal adaletçi /bir politika uy
gulamanın, gelir dağılımını iyileştirmenin anahtarı 
enflasyonun azaltılmasıdır.» 

Başka bir pasaj; «Hükümetin ilk hedefinin, aşırı 
enflasyonu kontrol altına alarak dar gelirlilerin beli
ni büken pahalılığı önlemek için fiyat artışlarını ya
vaşlatmak olduğunu, Hükümetin enflasyonla müca
delede hiçbir zaman taviz vermeyeceğini...» Aym 
kelimeleri bugün de duyduk^ 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Bo-
zer, bunların hepsi doğru. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, müdahale etmeyin 
efendim, hatip konuşmasına devam etsin. 

ALİ BOZER (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız değerlendirmeye gireceğim. 

«Aksi halde, ortadireğin aleyhine bir durum or
taya çıkacağının idraki içinde olduklarını» ifade bu
yurmuşlardır. 
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En son olarak bir pasaj daha okuyacağım, son
ra durumu değerlendireceğim: 

«Enflasyon, dar ve sabit gelirlilerin, ortadireğin 
en büyük düşmanıdır.» (ANAP sıralarından «Doğru» 
sesleri) • 

«Enflasyon, işçi, memur ve emeklinin her yıl 
Naldığı ücret artışlarını, hayat pahalılığı karşısında 
tesirsiz (kılar, gerçek satın alma gücünü düşürür, ge
lir dağılımım daha da bozuk hale getirir.» (ANAP 

. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 
«Esnaf', boşalan raflarını eskisi kadar doldura-

maz; çiftçi, tarlasını işlemekte, ihtiyaçlarını karşıla
makta zorluk çeker.» (ANAP sıralarından «Doğru» 
sesleri) 

«Hükümetimiz, enflasyonu çok aşağı seviyelere 
düşürmeye kararlıdır^» 

öyleyse bugünkü durum ne? 
Bunların hepsi doğru efendim; burada hiç kim

senin ihtilafı yok. 
Bunu vurgulamamın sebebi şu: Muhterem Hükü

metimiz enflasyon felâketinin ne olduğunu biliyor 
ve enflasyonla mücadeleyi birindi planda tutuyor, 
hatta Hükümet Programının temel taşı telâkki edi
yor. Sonuç ne? Siz enflasyonu 1983 sonu itibariyle 
yüzde 30,6'dan yüzde 25'e çekeceğiniz yerde, yüz
de 45'lere fırlattınız. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi müsaade buyurursanız Sayın Başbakanı
mızın bir beyanına değineceğim; Ibir gazetede çıktı. 

«Sayın özal, Hükümet Programındaki bütün he
deflerin igerçekleştiğini; ancak enflasyonun kont
rol altına alınamadığım ifade buyurdular» diyor bir 
gazete; bir yayın organı. 

Şimdi hu doğruysa, aklıma bir hikâye geliyor. 
Müsaade ederseniz havayı biraz değiştirmek için bu 
hikâyeyi arz edeyim: Meşhur Üç Silahşörlerden 
Dartanyan'ın bir» atı var. Bu at fevkalade güzel gö
rünümlü ve soruyorlar Dartanyan'a; «Nasıl atın?» 
İşte, boyu şöyle, yelesi böyle, rengi bu kadar güzel; 
«Ama ufacık bir kusuru var» diyor. «Nedir o ku
suru?» diye soruyorlar. «Ayakta duramaz ve koşa-
maz» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, enflasyona bu kadar 
önem vereceksiniz, Hükümet Programını buna da
yayacaksınız, bunu aşağı çekmenin zarurî ve sosyal 
adaletçi ibir politika gereği olduğunu ifade edeceksi
niz, yüzde 30,'6'dan yüzde 25'lere indiremeyeceksi-
niz; bu sene de bütçe dolayısıyla geleceksiniz, di
yeceksiniz ki, biz enflaısyonu bu sefer yüzde 45lerden 

yüzde 25'lere çekeceğiz... îşte bu samimî ve gerçekçi 
bir tutum değildir arkadaşlarım. (MDP ve HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yoksa, enflas
yonun aşağı çekilmesi hususunda yapılacak müca
deleye, burada söylenilenlere katılmaya biz de Varız, 
hiçbir tereddüdümüz yok; ama müsaade edin de biz, 
muhalefet7 olarak, Hükümet Ibir yıllık devreyi başa
rıyla geçirdi mi, geçirmedi mi, bunu bilelim. 

Bir de psikolojik faktör var. Eğer bir hü
kümet vaatlerini yerine getiremez ve inanılırlığını 
kamuoyunda kaybederse, işte enflasyonun psikolo
jik etkeni o zaman devreye girer. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET ILHAMt KÖSEM (Malatya) — Biz 
vaat etmedik; ama yine de indirdik. 

ALÎ BOZER ((Devamla) — Peki, biz yanlış an
layalım inşallah, öyle telâkki edelim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bazı arkadaşlar 
tahammülsüzlük gösteriyorlar. Bu itibarla arka sıra
larda otururlarsa daha iyi olur. Lütfen tahammülsüz
lük gösterenler arka sıralara geçsinler. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar, (ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

Bu söylediğim sözler her grup için caridir ar
kadaşlar; yani sadece bir kanat için vaki olmuyor. 

Buyurun efendim. • 

ALÎ BOZER {Devamla) — Bakınız çok değerli 
arkadaşlarııri, niçin yine enflasyonu %u düzeye çek
mekte güçlük çekeceğiz? Biz diyoruz ki, 1984 Büt
çesi 1 trilyona yakın açık verecek. Bu 'bizim tahmi-
nimizdir, inşallah vermez. Biz diyoruz ki, 1985 Büt
çesi de 1 trilyona yakın açık verecek. Bunlar enflas-
yonist baskı demektir. Bu itibarla, meseleye gerçek
çi açıdan 'baktığımız zaman, hakikaten 1985 yılı 1984' 
ten, enflasyonun aşağı çekitanesi açısından daha güç 
Mr yıldır. Çünkü, açık iki bütçe; 1984 ve 1985. Bu 
açıklık enflasyonist baskı anlamını taşır. 

Bakınız, bir noktaya kısaca değineceğim. Aslın
da 500 milyar iç 'istikraz öngörülmüş; ama Bütçe 
tasarısının 3 üncü maddesinde, yanlış aklımda kal
madıysa, «Bana bunu 1 trilyona- kadar çıkarma yet
kisi ver» diye Hükümet kendisi istiyor. Hükümet öy
leyse, şimdiden 'bir bütçe açığını öngörüyor ve bu 
yetkiyi alıyor. 

Değerli arkadaşlarımı, -bu açık enflasyonu önle
mez, tahrik eder. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. 

1985 yılı Bütçe tasarısının başka "bir özelliği; aca
ba enflasyonla sağlıklı bir şekilde mücadele edebil
mesi için gerekli ortaımı hazırlıyor mu? Yani enf-
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lasyonla mücadele için ibir de ortamm hazırlanması 
lazım. Bu ortam nasıl hazırlanır? 

Şunu peşinen ifade edeyim değerli arkadaşlarım, 
münhasıran parasal tedbirlerle enflasyon aşağı çekil
mez." Para politikasıyla enflasyonu kısa 'bir dönem 
için aşağı çekersiniz. Bu tedbire 'başvurulmaz değil, 
bu tedbire 'başvurulur; fakat bizler için, hepimiz için 
aslolan, memleket 'için aslolan, enflasyonu sağlıklı 
bir biçimde kontrol altına almaktır. 

Size çok samimi bir şey arz edeceğim : Ben bu 
sene enflasyonun yüzde 40 olmasından korkmam, 
yeter ki, enflasyonu gelecek sene yüzde 2'5'e değil, 
30'a, 3'5'e indirecek sağlıklı tedbir alınsın. Palyatif 
tedbir alırsanız, bu daha kötüdür. Binaenaleyh, as
lolan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Yüz
de 35... 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan arka sıraya gitsin efendim, zira laf 
atıyor. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Bayezit arka sıraya gitsin efendim; çünkü o laf atı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Bozer devam edin. 

ALİ BOZER (Devamla) — Şimdi, parasal ted
birlerin dışında acaba bütçede 'bîr şey var mı? Ya
tırımlara ve altyapı tesislerine ayrılan ödeneğe ba
kıyorsunuz (ki, biraz evvel arz ettim) yetersiz arka
daşlarım. 

Şimdi 'bir şeyi açıklayacağım; bizde atıl kapa
site de var. Bu atıl kapasiteyi artırmak suretiyle kal
kınma hızını teşvik etmek de mümkündür; fakat bu 
yeterli değildir. İtiraf etmek lazımdır, üretim kapa
sitesinde bir artış olmuştur; fakat yatırımlarda hiç
bir kımıldama yoktur. Fevkalade cüzi kımıldama
lar vardır. Bu itibarla aslolan, üretim artışının ya
nında yatırımları hızlandırmaktır. Bütçe, tahsis edi
len ödenekıler itibariyle 'bu imkânı vermiyor. 

'Balkınız rakam vereceğim size : 1980 öncesi yatı
rımların 'bütçe içindeki payı yüzde 30 civarındadır. 
1984 yılında düşmüş yüzde 23'e. 1985 yılında ise, 
'bütçe içindeki yatırımların payı yüzde 18'e düşmüş
tür. Şimdi bu trend karşısında hangimiz, yatırımlara 
önem verildiğini, yatırımların teşvik edildiğini söy
leyebiliriz? Ayırdığınız ödenek bunun tersini ifade 
ediyor. 

Öyle ise, bütçede enflasyonla sağlıklı bir biçimde 
mücadele etmek için gerekli yatırımları, altyapı tesis
lerini yapmaya mahsus ödenek geçen yıllara nispetle 

ciddî bir düşüş göstermiş olması itibariyle bize ümit 
verici görülmemektedir. t 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Bütçe dışı kay
naklar... 

' ALİ B'OZER i(T>evamla) — Efendim, o bütçe dı
şı kaynaklara maalesef Meclis hâkim olamadı. 

MDP olarak 'bir hususu arz etmek istiyoruz : Biz, 
M'DP olarak Anavatan Partisinden önemli bazı nok
talarda ayrılıyoruz; onu vurgulamak istiyorum. Ya
tırımlar hızlanmadıkça, altyapı tesislerine gereken 
önem verilmedikçe, üretim artırılmadıkça enflasyon
la sağlıklı bir mücadele yapmak mümkün değildir. 
Bizim görüşümüz budur. 

'Muhterem arkadaşlarım, yatırımlara istihdam so
runu da Hükümet Programında bağlanmıştır. Buna 
da dikkatinizi çökerim ve müsaade ederseniz şimdi 
istihdam sorunununa geliyorum. 

Hükümet Programını açıyoruz, orada istihdama 
çözüm getiren hiçbir özel tedbir yok. Tek tedbir şu; 
yanlış demiyorum ama, tek tedbir şu: Yatırımı ar
tıracaksınız, üretimi artıracaksınız, istihdama çözüm 
yolu getireceksiniz... Peki, siz öyle bir bütçe takdim 
ediyorsunuz ki yatırımlar açısından bu bütçe cılız 
bir yapı gösteriyor. Öyle ise istihdam sorununa na
sıl çözüm getireceksiniz? Nitekim, Sayın özal Hükü
meti iktidara geldikleri zaman 3,5 milyon civarında 
olan işsiz sayısı bugün aşağı yukarı 4 milyona ulaş
mıştır. İstihdamı birden sıfıra, yüzde lO'lara, yüzde 
20'lere indiremezsiniz; ama hiç olmazsa artırmayın. 
Bu istihdam meselesini tahrik etmemenin tek yolu 
da yatırımlar. Yatırımlara da yeterli ölçüde ödenek 
ayırmadığınıza göre, istihdam açısından bütçe ne 
ümit veriyor? Bu hususun üzerinde ciddî olarak dü
şünmemiz lazım. Çünkü bu, bütçenin sosyal muhte
vasıyla doğrudan doğruya alakalı bir keyfiyettir. 

Onun için biz 1985 yılı Bütçe Tasarısı sosyal 
muhtevadan yoksundur, diyoruz. Bakınız, sosyal hiz
metlere ayrılan ödeneğin gidişi nedir : 1980 yılında 
bütçedeki bu pay, yüzde 23 ilâ 24. Sonra 1985 yılına 
bakıyorsunuz yüzde 15 düzeyine düşmüş, öyleyse, 
sosyal muhtevadan ne kastediyoruz, kısaca onu da 
somut bir hale getirmek istiyorum. 

Sağlık ve sosyal yardım hizmetleri için bütçedeki 
pay 1980'de yüzde 4,5 iken, 1985'te yüzde 2,5'e in
miştir. Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinde durum 
bu. Millî eğitimde 1980 yılında yüzde 12 iken, yüzde 
9'a inmiştir. 

Şimdi bu rakamlar açıkça, Bütçenin sosyal hizmet 
açısından bir gelişme değil, bir gerileme içinde ol
duğunun ifadesidir. 
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Değerli arkadaşlarım, 'bu vesileyle müsaade bu
yurursanız bir de katsayıya değinmek istiyorum. Ba
kınız, kamu kesiminde çalışanların "aldıkları ücret
lerin 'Bütçe 'içindeki payları nedir : 

1980 yılında yüzde 30 civarında olan bu pay, 
1985 Yılı Bütçe Tasarısında yüzde 21'e düşmüştür. 
Şimdi tahminlerimiz, enflasyon, 1984 sonu itibariyle 
yüzde 45'e varacak; siz kamu personeline (o da iki 
defada) yüzde 25 zam yapacaksınız, ondan sonra da 
gelecöğiz burada hep beraber, «Ne güzel bir şey, sos
yal adaleti gerçekleştirdik» diyeceğiz. (MDÇ ve HP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarını, ücretler zaten^ geçen yıllar
da erozyona uğradı. Bu yıl da ücretleri ciddî bir 
erozyona tabi tütüyorsunuz. .'Bu ne demektir? Ücretli 
kesimin enflasyonla karşı karşıya kalması, hükümetin 
iddiası hilafına enflasyonun yükünü sabit gelirlilerin 
çekmesi demektir. Halbuki hükümet, enflasyonun 
kesimler arasında adil bir şekilde dağıldığını ifade 
etmiştir. Hayır arkadaşlar; bu ıstırabı çeken yegâne 
kesim ücretlilerdir. 'Küçük esnaf, küçük çiftçi, işçi 
'bu enflasyonun yükünü çeken kesimdir. Onlara da 
bir çare getirmiyoruz. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, aslında enflasyondan çok 
korkmuyorum; ama enflasyonun yan tedbirleri beni 
ürkütüyor. Enflasyonu, müteakip senelerde şu ve
ya bu şekilde, 'temenni ederim şu veya bu hükümet 
önleyebilir; ama enflasyonun yapmış olduğu tahri
batı senelerce önleyemezsiniz. Kamu hizmetine dü
rüstlük ilkesi içinde işlerliği bir daha kazandırmak 
fevkalade 'güçtür. En çok korkulan husus, enflasyo
nun yan 'tesirleridir. Bu suretle sosyal değerleri, ah
lakı tahrip ettikten sonra, o toplumda bu değerleri 
bir daha senelerce ihya edemezsiniz. {MDP ve HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, çok enteresan bir husus üzerinde de dur
mak istiyorum. 1980'den itibaren Sayın Özal'ın da 
Başbakan Yardımcısı bulunduğu Hükümette (Tak
dirle ifade edeyim) Sayın Özal'ın çabalarıyla da bir 
husus gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. O da şu : Ka
mu kesiminde çalışanlarla özel kesimde çalışanların 
ücretleri arasında makul hadleri aşan farklılıklar var
dır, bu farklılikları makul düzeye getirmek gerekir. 
İşte 1980 hükümetleri bunun için çaba gösterdi, bu
nun için tedbir aldı. Şimdi geliyoruz, 1985 senesi 
'bütçesini yapıyoruz; bu politika iflas ediyor. Neden? 
Çünkü, özel kesimde yüzde 45-50*ler civarında zam 
gören toplu sözleşmeler yapılırken (Bunlara itirazı* 
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mız yok; ama itirazımız şurada) özel kesimde bu 
düzeyde bir ücret artışı yapılırken, kamu kesiminde 
yüzde '25... 1980 öncesini ihya ediyoruz; sosyal ada
let ve ücret dağılımındaki denge açısından. {MDP 
ve HP sıralarından alkışlar) 

Temenni ederim ki, Yüce Meclis enflasyon nis
petini yıl sonu itibariyle dikkate alarak, özel kesim 
ve kamu kesimi ücretlileri arasındaki bu farkı dik
kate alarak; enflasyonun yan tesirlerinin toplumu 
tahrip edici niteliğini dikkate alarak, katsayıyı bu
günkü teklif edildiği şekliyle bırakmasın, yükseltsin. 

Değerli arkadaşlarını, hiçbir zaman sosyal poli
tikadan ayrı bir ekonomik model düşünemeyiz. 'Mü
cerret ekonomik 'tedbirlerle Devleti idare edebilecek
lerini düşünenler çağın devlet anlayışına ters düşer
ler. Bu itibarla biz, ekonomik politikanın mevcut 
kaynakları tam ve etkili biçimde kullanarak, ferdin 
ve 'toplumun refahına dönük olması gerektiğine ina
nıyoruz. Onun için sosyal muhteva üzerinde ısrarla 
duruyoruz. Konuya bu açıdan baktığımız takdirde 
1985 yılı Bütçe Tasarısının özellikle dar ve sabit 
gelirlilere hiçbir umut vermediğini büyük bir üzüntü 
ile müşahede ettiğimizi ifade etmek ilterim. 

Şimdi arikadaşlarım, son olarak bir noktaya da
ha değinmek istiyorum. Reel faiz politikasını sür
dürmek lazımdır. 'Bunun anlamı şu : Enflasyonun 
üstünde mevduat faiz1! ödeyeceksiniz; ama ücretlere 
geldiğiniz zaman, reel ücret politikası uygulamaya
caksınız... Değerli arkadaşlarım, bu sosyal dengeyi 
tahrip eder. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir 
yaparsınız. (MDP sıralarından alkışlar) 

IBu itibarla, tekrar tekrar katsayı üzerinde durma
nın sebebi, bu 'Meclisin sosyal'muhtevaya önem ve
ren husufları dikkate alan, ekonomik tedbirleri sos
yal tedbirler olmaksızın düşünmeyen bir 'Meclis ol
duğu imajını vermesi için, mutlaka katsayı üzerinde 
imkânlar araması gerekir; bu katsayıyı yükseltmesi 
gerekir. 

Liberal ekonomi, piyasa ekonomisi sosyal muh
tevayı da dışlamaz. 'Biz, sosyal mubJtevasız bir li
beral ekonomi görüşüne karşıyız. Bizim MDP ola
rak ekonomik 'görüşümüzün temelinde (Bunu özel
likle belirtmek istiyorum) özel sektör ağırlıklı karma 
ekonomi ve piyasa ekonomisi modeli yatar. Bunu 
neden belirtiyorum? Çünkü her defasında, «Anava
tan Partisiyle sizin aranızda fark yok» diyorlar bize. 
Bu 'bütçe konuşması dolayısıyla nerede, ne gibi fark
lı tedbirler aldığımızı hiç olmazsa genel hatlarıyla 
dile getirmek suretiyle, felsefemizi dile getirmek su
retiyle farkımızı da vurgulamak İsterim. 
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Hangi ekonomik model olursa olsun, frizim için 
karma ekonomi modeli ve piyasa ekonomisi ferdin 
ve toplumun refahına dönük olmadığı müddetçe mat
lubumuz olmayacaktır. 

Arkadaşlarım, bu açıdan gittiğimiz zaman, bakı
nız farklılıklarımız nerede görülüyor : 1985 yılı Büt
çe Tasarısında verginin payı da Gayri Safi Millî 
Hâsılaya oranla düşmüştür. 1980lerde yüzde 17 olan 
bu pay, yüzde 14'e düşmüştür; bu yıl da yüzdel4-î5 
civarında seyredecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Ekono
mik model açısından farkımız, sosyal muhteva açı
sından farkımız ne? Anavatan Partisi iktidarı İkti
sadî Devlet Teşebbüsü mamul ve hizmetlerine zam 
yapmak, suretiyle, yüksek gelir dilimlerinin potan
siyelline dokunmak istemiyor; maliyet enflasyonu ya
ratıyor. 'Biz ne diyoruz? Gelirin Gayri Safi 'Millî 
Hâsılaya göre oranının yükselmesi lazım ki, yüksek 
gelir dilimlerinin potansiyeline de dokunmak imkâ
nım bulalım. 

Kaldı ki arkadaşlarını, bu IDTlere yapılan zam 
meselesini hem ekonomik açıdan, hem hukukî mev
zuat açısından da geçerli buknuyoruz. Balkınız, Sayın 
Ulusu Hükümeti zamanında çıkan, aklımda yanlış 
kalmadıysa 29 sayılı bir Kanun var. Sayın özal Hü
kümeti bunu kaldırdı, 233 sayılı bir Kanun Hük
münde Kararname getirdi. Arkadaşlar, bu kararna
mede kaldırılan kanuna göre bir değişiklik yok. De
ğişiklik yalnız 'İktisadî Devlet Teşebbüslerinin bağ
lantı yerlerinde. Bunu biraz sonra arz edeceğim. Bu 
tasarıya; yani gerek Sayın Ulusu Hükümeti zama
nında çıkan kanuna, gerekse kanun hükmünde ka
rarnameye baktığınız zaman sistematik şu : Bir İk
tisadî Devlet Teşebbüsleri var ve bunlar ikiye ayrılı
yor; İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları. 

Kamu İktisadî Kuruluşlarında hedef ve ilke ne
dir? Katiyyen kârlılık ve verimlilik burada birinci 
planda tutulmamıştır; sosyal yarar birinci planda 
tutulmuştur ve KİT'lere Hazine yardımı öngörülmüş
tür. Buna mukabil IDT'ler; yani İktisadî Devlet Te
şekkülleri kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalı
şacaktır. öyle ise DDTlerle KlTlerin mamul ve hiz
metlerine yapılacak zam hususunda takip edilen po
litikanın birbirinden farklı olması lazım. IDTlere 
yapamazsınız. Dikkat buyurunuz, bunlara illa zam 
yapmayacaksınız demiyorum, yapacaksınız; ama iki
sini bir torbaya koyamazsınız. Çünkü birinde sosyal 
yarar ön planda tutulmuştur. Halbuki Sayın Hükü
met ne yapmıştır? Hiç bu tefriki yapmadan KİT'lerin 

mamul ve hizmetlerine de, IDTlerin mamul ve hiz
metlerine de zam yapmıştır. Biz meseleyi böyle gör
müyoruz. İşte sosyal muhteva yönünden farklı görü
şümüz budur. Biz KtTleri sosyal yarar istikametinde 
çalışan kuruluşlar olarak görüyoruz. ı(MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) Bu itibarla biz KİT mamulle
rine ve hizmetlerine sık sık üst düzeylerde zam ya
pamayız. 

Bakınız bu ÎDT ve KİT mamul ve hizmetleri, 
yani Türkiye Elektrik Kurumu ürünleri, tütün, siga
ra, ispirtolu içkiler, çay, telefon taşımacılık gibi hiz
metler, KİT ve 'ÎDT tefriki yapılmaksızın zamma ta
bi tutulmuştur. Halbuki Devlet Demiryolları işlet
meciliği (taşımacılık), Elektrik Kurumu, Telefon İda
resi (KİT'tir arkadaşlar, bunlara hemen zam yapa
mazsınız. Yani ücretlilere, özellikle kamu kesiminde 
çalışanlara verdiğiniz parayı bunlar kanalıyla tekrar 
geri alamazsınız. Burada sosyali fayda birinci planda 
tutulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, kanundaki fark ile kanun 
kuvvetinde kararnamedeki farkın sadece bağlantı yer
leri bakımından olduğuna işaret etmiştim. 29 sayı
lı Kanunda İktisadî Devlet Teşekkülleri ve flÖtTlerin 
bağlantı yerleri ilgili oldukları bakanlıklar dikkate alı
narak tespit edilmiş idi. Bu kaldırıldı. Bakınız, Ana
dolu Bankası, Sümerbank, Çimento Sanayi, Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları, Demir Çelik İşletmele
ri, Etibank, Türkiye Petrolleri, PETKlİM, Gübre Sa
nayii gibi kuruluşların tümü Başbakanlığa bağlanmış. 
Halbuki bizim Anayasamız ne diyor? Anayasa 112 
nci maddesinde diyor ki: «(Başbakan, Bakanlıklar ara
sında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesini ve bakanların görevlerinin Anaya
sa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gö
zetir, düzeltici tedbirler alır.» (Siz 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle bütün kuruluşları Başba
kanlığa bağlamak suretiyle Başbakanlığı bir bakanlık 
haline getirdiniz. 

DEVLET İBAIKİANI SUDit TÜREL ((Antalya) — 
Zaten bakanlık.. 

ALİ B'OZER (Devamla) — O ayrıntıdır. 

BAŞKAN — Siz deVam edin Sayın Bozer. 
ALİ (BOZER (DevamHa) — Değerli arkadaşlarım, 

KİT'lerle, KIlT'ierle ilgili bir hususa daha değinmek 
istiyorum. Bir geçici 5 inci madde var, enteresan bir 
madde. Bir Koordinasyon Kurulu kurulmuş. Şimdi 
bu İDT'lerin statülerini Bakanlar Kurulu mu yapa
cak, Koordinasyon Kurulu mu yapacak? Hükümet 
her nedense bu işi Bakanlar Kuruluna tevdi etmek 
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yolunu seçmemiş, bunların statülerini Koordinasyon 
Kuruluna yaptırmış-

Değerli arkadaşlarım, Koordinasyon Kurulu ka
rarları Cumhurbaşkanlığı onayı prosedürüne tabi de
ğildir. Halbuki, Bakanlar Kurulu kararları Cumhur
başkanlığı onayı prosedürüne tabidir, öyleyse, me
seleyi Koordinasyon Kurulu kararına bırakmak su
retiyle Cumhurbaşkanlığı onayı prosedürü bir tarafa 
bırakılmıştır. Kanun kuvvetinde kararname çıkarmak 
suretiyle de Meclis denetimi bir tarafa bırakılmıştır. 
Ne olmuştur sonunda biliyor musunuz? Bir İktisadî 
Devlet Teşekkülünün kanuna göre anonim şirket sta
tüsünde olmaması gerekirken, anonim şirket statüsün
de iktisadî Devlet Teşekkülü statüsü hazırlanmıştır 
ve Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Denetimden 
bu kadar uzak olursanız, bu kadar küçük hata yapar
sınız. (IMIDP ve HP sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, 1985 Yılı Bütçe Tasarısı 
dolayısıyla bütün arkadaşlarım Katma Değer Vergi
si üzerinde de durduğuna göre ben de bir ölçüde dur
mak istiyorum. 

Şİmdi, Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısına 
baktığımız zaman nelerin Katma Değer Vergisine 
konu teşkil edeceğini, nelerin etmeyeceğini (görüyo
ruz, onun için oradaki pasajları tekrar okumuyorum. 
Ancak, 1985 yılı gayri safî millî hâsılasının 23 trilyon 
lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Gayri safî 
millî hâsıla açısından yatırımların payı ise 4 trilyon 
586 milyar lira. Bunu düştüğümüz zaman elimizde 
aşağı yukarı 19 trilyon lira Katma Değer Vergisi için 
matrah telakki edebileceğimiz meblağ kalıyor. Bunun 
yüzde 10'u 1,9 trilyon eder. Sekiz tane vergi kalkıyor, 
bunda Hükümetin öngörüsü 500 milyar liradır; bu
nu da düşünüz. Geç tatbikat, 1985 senesinin yeni ol
ması dolayısıyla vesaire bir miktar daha düşünüz; 
fakat her halükârda Katma Değer Vergisinden 1 tril
yon liranın üzerinde tahsilat yapılması ihtimali ve im
kânı vardır. iBu hepimizi memnun eder; ama tahmin
lerimize igöre bu böyle gerçekleşmeyecektir. Neden? 
Çünkü, Katma Değer Vergisi için Hükümet gerekli 
çalışmaları yapmamıştır, teşkilatını hazırlamamıştır, 
eğitime imkân vermemiştir. Katma Değer Vergisini 
bugün çıkarıp ;iki ay sonra yürürlüğe koyarsanız ne
tice şu olur: Tıpkı İşletme Vergisinde olduğu gibi 
mükellef bu parayı öder; ama Hazineye intikal et
mez. Onun için siz 500 milyar lira ile yetinmek duru
munda kalırsınız. Biz, bu tedbirleri almadığınız tak
dirde neticenin kötü olabileceğinden, belki o sekiz 
verginin kalkması dolayısıyla mahrum kalınacak ver-
tgi hâsılatının bile temin edilemeyeceğinden korkarız. 
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Onun için halisane temennimiz, bu kaynağı iyi işlete-
bilmeniz için çok sıkı çalışıp tedbirler alınız, teşkilât
lanınız, eğitime önem veriniz, denetimi kuvvetlendi
riniz. Aksi halde Katma Değer Vergisi hüsran olur; 
bunu biliniz, zamanınız yoktur. 

Arkadaşlarım, burada tabiî sistemi getirince, sis
temin bütünüyle kabulü gerekir. ıSiz bir taraftan Kat
ma Değer Vergisini getireceksiniz, Öbür taraftan da 
Katma Değer Vergisi esprisine ve sistemine ters düşen 
yeni yeni vergi kanun tasarıları getireceksiniz.. Bu ol
maz. O zaman işte, vergilerle, enflasyonla hayatı ta
hammül edilmez hale sokarsınız. Onun için lütfen, 
Katma, Değer Vergisi sistemini getirdiğiniz andan iti
baren, yüzde 6'lık Akaryakıt Vergisi gibi vergileri bu 
Yüce Meclise takdim etmekten kaçınınız. Katma De
ğer Vergisini kendi sistemi içinde işletiniz. Aksi hal
de o sistem bozulacaktır. Binaenaleyh, Katma Değer 
Vergisinin başarıya ulaşması, yalnız teşkilat meselesi, 
yalnız eğitim meselesi değildir; bir de Hükümetin 
onun esprisine tam manasıyla uyan davranışlara gir
mesi meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, büyüme hızı ve vergi artış
ları üzerindeki görüşlerimi arz ettim. Aslında bu büt
çeye baktığınız zaman büyümesi transfer harcamaları 
dolayısıyladır; yüzde 137 borç ödüyorsunuz, öbür 
rakamlarda .ciddî bir tedbir görmüyoruz ve bu yö
nüyle de cılız bir bütçe niteliğindedir. 

Şimdi müsaade ederseniz buraya kadar söyle
diklerimi bazı küçük, enterkale cümlelerle vurgula
mak istiyorum: 1985 Yılı Bütçesi; kamu sektörünün 
bütün ekonomik fâaliyetlerini kapsamayan, altyapı 
tesislerine gereken önemi vermeyen, yatırımlara ağır
lık veren bir yanı bulunmayan, enflasyonla mücade
lede başarı sağlayacak bir yapı arz etmeyen, ekono
mik büyümeyi gerçekte hedeflemeyen, sosyal muh
tevası yetersiz olan, sadece talep enflasyonunu kı
sıcı tedbirler getiren, maliyet enflasyonu ile asla ilgi
lenmeyen, işçi, memur, emekli, çiftçi, esnafın sorun
larına çözüm getirmeyen ve bundan sonraki yılları 
da ipotek altına alan bir bütçe niteliğindedir. flMDSP 
sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, ikinci kısımdaki maruza
tım da bitti. Çok vaktinizi almadan, Hükümetin ta
kip ettiği ekonomik politikanın bazı temel ilkelerine 
de kısaca değinmek istiyorum. 

Birincisi; Hükümetin takip ettiği bu ekonomik 
politikada önemli olan husus, işletmelere öz kaynak 
temin etmektir. 
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Değerli arkadaşlarım, özel sektörün bu konudaki 
alışkanlığını hepimiz (biliyoruz; daha çok yabancı 
kaynakla çalışmış, öz kaynağa yeteri derecede ilti
fat etmemiştir. 'Bu normaldir; çok ucuz kredi bulur
sanız bu yola gidersiniz. 

Şimdi Türkiye'de bir yapı değişikliği var. Bina
enaleyh, bu yapı değişikliğinin gereği olarak işletme
lerin öz kaynaklarının takviye edilmesi, artırılması 
lazım. Bunun için de bazı tedbirler getirmek gere
kir. Hükümetin bu konuda getirdiği tedbirleri özet 
olarak 3 noktada toplayabilirz: 

1. Yabancı sermaye, 
2. Sermaye piyasası, 
3. Bazı sabit değerler; yani, özellikle gayrimen-

kullerin satımını teşvik. Bu suretle elde edilen para 
öz kaynağa intikâl edecektir. Bu doğrudur arkadaş
lar; ama durum nedir? Bu ilkeler istikametinde eko
nomi bir seyir takip etmiş midir? 

Evvela yabancı sermayeyi ele alalım: Yabancı 
sermaye konusunda (İnşallah Sayın özal, «Bunu ben 
söylemedim» diyeceklerdir) gazetelerden takip ettiği
mize göre, 1984 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ser
mayenin, bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş (bulunan 
yabancı sermayeden daha fazla olduğu Sayın Özal 
tarafından ifade edilmiştir. Acaba böyle mi? Devle
tin resmî kayıtlarına başvurmak lazım. Bakınız, 1982 
yılı sonu itibariyle 829 milyon dolar tutarında (Kü
surlarını atıyorum) yabancı sermaye Türkiye'ye fii
len gelmiştir; kümülatiftir. Elimizdeki 1983 yılı ra
kamı, izin verilen rakamdır. 1983 yılı sonu itibariyle 
103 milyon dolar tutarında yabancı sermayenin gel
mesine izin verilmiştir. Bunun ne kadarı gerçekleşti, 
ne kadarı gerçekleşmedi bilemiyoruz. 

Evvela şu tefriki yapalım: Türkiye'ye fiilen gelen 
yabancı sermaye ile izin verilen yabancı sermaye baş
ka başkadır. Peki, 1984 yılında nedir durum? Türki
ye'ye gelmesine izin verilen sermaye 185 milyon do
lar. Binaenaleyh, bir kere geçmiş yıllardan fazla değil; 
ama bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat, ya
bancı sermaye, işletmelere öz kaynak temin edecek 
düzeyde değildir. Daha açık olarak ifade edeyim; 
yeteri derecede güvenirlilik ortamı teessüs etmediği 
için, yabancı sermaye Türkiye'ye gelmekte hâlâ tered
düt içindedir. Kaldı ki, bu rakamların çoğu garanti
siz ticarî borçlardan intikal ediyor Türkiye'ye. Bir 
de bu hususu dikkate aldığınız zaman, yabancı ser
mayenin 1984 yılı itibariyle öz kaynak temini bakı
mından yeterli olmadığı sonucuna varırsanız. 1985 
yılında da bundan farklı bir durum olacağını san
mıyorum. 
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Sermaye piyasasına bakınız: Sermaye piyasasın
da maalesef iç açıcı bir durum yoktur, olamaz da. 
Sermaye piyasası anonim şirket hisse senedi pazarla
yacak, anonim şirket tahvilini pazarlayacak; esas 
olan bu, bir de Devletin çıkarttığı gelir ortaklığı se
netleri var, diğer senetler var, belki bunları pazarla
yacak; ama sıhhatli bir sermaye piyasası esas itiba
riyle anonim şirketin çıkardığı pay senetlerini ve tah
villerini pazarlayan bir piyasadır. 

Şimdi, 'bir şirket düşünelim değerli arkadaşlarım, 
yüzde 100'lerin çok üstünde kâr etmesi lazım ki, bu 
şirket yabancı kaynak dolayısıyla ödediği kredi fai
zini karşılayabilsin. Yani, bunu şöyle ifade edeyim: 
Yüzde 80'lere varan krediyi alacak ve bu şirket ne 
düzeyde kâr edecek ki ibunu satabilsin?., öbür taraf
tan, 3 ay vadeli faiz yüzde 53. Bir anonim şirket yüz
de 53 düzeyinde genellikle kâr vermiyor; siz anonim 
şirket hisse senedine mi gidersiniz, bankaya mevduat 
mı yaparsınız? Bunun tabiî sonucu bankaya mev
duat yapmaktır, öyle ise anonim şirketler hisse se
netlerini sermaye piyasası marifetiyle pazarlamak su
retiyle öz kaynak temini imkânından mahrumdurlar. 
Tahviller için de durum bundan farklı değildir. 

Buna mukabil, şimdi Hükümetimizin Programına 
bakıyoruz, özel sektöre önem verecek... Hükümeti
miz halkın tasarruf potansiyelini de öylesine kulla
nıyor ki, kamu kesimine çekiyor, özel sektöre, öz 
kaynak temini bakımından burada da imkân kalmı
yor. 

Değerli arkadaşlarım, bunun en tipik örneği, Sa
yın Genel Başkanımız ifade buyurdular; köprü ge
lirleridir. Köprü gelirleri için senet çıkarıyorsunuz. 
Nereye? Kamu kesimine. Bu tasarruf potansiyelini 
özel kesimden kaçırdınız. Şimdi özel kesim hisse se
nedi satmak suretiyle öz kaynak bulamazsa, tahvil 
satmak suretiyle öz kaynak bulamazsa, siz bir kı
sım tasarruf potansiyelini de kamu kesimine aktarır
sanız sonra nasıl sermaye piyasası çalışsın dersiniz? 
Bu şekilde sermaye piyasası çalıştırarak şirketlere öz 
kaynak temini, dolayısıyla alışılagelinmiş kötü itiyat
lardan şirketlerin kurtarılması mümkün değildir. 

Şimdi, öyle ise ortada dengeleri iyi kurulmamış 
bir ekonomik politika vardır. Faiz, temettü nispetle
rini iyi tespit etmek ve devletin, öze! sektörün kulla
nabileceği tasarruf potansiyeline ne derecede müdaha
le edebileceğinin ölçüsünü iyi vermek gerekir. 

Takdir buyurursunuz ki, yabancı kaynakla da 
yatırım yapılamaz; yüzde 80 faizle para alacak, ya-
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tınma gidecek... Yatırımlar bu şekilde gelişme ümi
dini göstermediği takdirde, tekrar ifade ediyorum, 
sağlıktı yönden enflasyonla mücadele imkânı fevka
lade güç olur. 

Kısaca ihracata da dönmek istiyorum. Hükümet 
ihracata dönük sanayii teşvik etmektedir; esas bu. 
Sanayiin kendisi teşvik edilmediğinden ihracat artı
şına paralel bir üretim artışı söz konusu olmamak
tadır. Bu politikayı ileriki yıllar açısından değerlen
dirdiğimizde şu sonuca varıyoruz: Üretim artmıyor 
yeteri derecede; ama ihracat artıyor. Bu, kendi im
kânlarımızı kendimiz yiyoruz demektir. Yani ihraca
tın artması iyi bir şey; fakat ihracat kendi imkânla
rımızı heba eder, yok eder derecede artıyorsa, bu
nun ileriki yıllar açısından tehlikesine de işaret et
mek isterim, öyle ise, teşvik edilecek yalnız ihracata 
dönük sanayi değildir, sanayiin bizzat kendisidir. 

Ayrıca, doların Türk parası karşısında bilinçli ola
rak değer kaybetmesinin, ihracatı teşvik bakımından 
yararlı sonuçlan olmakla beraber, iç ekonomi yö
nünden sakıncaları vardır; maliyet enflasyonu yarat
maktadır, pahalılık yaratmaktadır. Bu suretle, biraz 
evvel ifade ettiğimiz büyük bir sosyal kesim ihracat 
yapıyoruz derken bu ıstırabın, pahalılığın sıkıntısı 
içine düşmektedir. 

Kredi faizlerinin yüksekliği, Türk parasının do
lar karşısında sürekli biçimde değer kaybetmesi, İk
tisadî Devlet Teşebbüsleri mamul ve hizmetlerine ya
pılan zamlar, tahammülü güç hale gelmiş olan ha-" 
yat pahalılığının başlıca sebeplerini teşkil etmekte
dir. Bu itibarla Hükümetin takip ettiği politika, bir 
ölçüsüzlükler, denge bozuklukları politikası olma
malıdır. 

İhracat rakamları Ağustos 1984 itibariyle 4,5 mil
yon dolar. Bu, görünüş de memuniyet verici. 1983 yı
lının aynı dönemine göre ihracat toplamı yüzde 31,9' 
luk bir artış göstermiş. Keza aynı dönemde ithalat 
hacmi 6 milyar 551 bin dolara yükselmiş ve önceki 
yılın aynı dönemindeki ithalatın yüzde 12'sini aşmış
tır. 

Ödemeler dengesinde de görünüşte bir iyileşme 
vardır. 1983 yılının 8 ayında ihracatın ithalatı karşı
lama oranı yüzde 59 iken, bu oran 1984 yılının aynı 
döneminde yüzde 69,4'e yükselmiştir. Ancak, bu ra
kamlara tam güvenemiyoruz. Neden? Bu rakamlar 
yanlış olduğu için değil; hayalî ihracat dolayısıyla 
güvenemiyoruz. Burada vaat edildi birkaç defa, ha
yalî ihracat rakamı verilecekti; hâlâ biz hayalî ihra
cat rakamını bilmiyoruz. Bugün gazetelerde hayalî 

ihracat rakamları hakkında bazı bilgiler yer almak
tadır. İsviçre'ye yapılan ihracatın yüzde 90'ının üze
rindeki, Almanya'ya yapılan ihracatın yüzde 30'unun 
üzerindekinin hayalî olduğu ifade ediliyor. Bu bilgi
lere istinaden herhangi bir spekülasyona girmek iste
miyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum: Hayalî 
ihracat rakamlarını bilmeden, ihracatımız artmıştır, 
ödemeler dengesi düzelmiştir, şeklinde bir hükme var
mak fevkalade yanıltıcı olur ve erkendir bu hükmü 
vermek için Evvela bu hayalî ihracat rakamlarının 
mutlaka bilinmesi gereğini vurgulamak istiyorum. 
(MDP sıralarından alkışlar). 

Kaldıki, ihracatı teşvik tedbirleri hususunda Hü
kümetin kararsız tutumu bir anlamda bu hayalî ih
racatı da teşvik etmiştir. Teşvikler kalkacak, diye mil
let hayalî ihracat yoluna başvurmaya yönelmiştir ve 
sonunda bu teşvikler dolayısıyla da tutumu karma
şık ve istikrarsız bir ihracat politikası ortaya, çıkmış
tır. 

İthalatın artışının analizini yapmak lazımdır. Han
gi malların ithali artıyor? Tüketim mallarının ithali 
mi artıyor, yatırım mallarının itihalatı mı artıyor, 
yoksa aramallarının ithalatı mı artıyor? Bugün, bi
zim takip edebildiğimiz kadar, yayınlarda bu hususu 
açıklayan bir rakama tesadüf etmedik. Belki atladık; 
bu hususta Hükümet lütfeder bilgi verirse müteşek
kir oluruz. Eğer tüketim mallarının ithalatı artıyor
sa, bu ithalat artışını endişe ile karşılarız. Çünkü 
Türkiye, döviz rezervleri bakımından çok zengin im
kânlara sahip bir ülke değildir. Buna karşılık ara
mallarının ve yatırım mallarının ithalatı artıyorsa, 
bu durum bizi hiç üzmez, memnun eder. Bu itibarla 
imalattaki artışı tam değerlendirebilmek için, ithalatın 
kompozisyonu hakkında Hükümetimizin bize açıkla
yıcı bilgi vermesi zarureti vardır. Bu bilgelere sahip 
olamadıkça, sadece rakamlara bakarak, ödemeler 
dengesi düzelmiştir, ihracat artmıştır, şeklinde bir 
hükme varmak yanıltıcıdır. Bu yanılgıya düşmek is
temiyoruz. 

Biz ithalatta birdenbire liberalleşmeye gidilmiş ol
masına da karşıyız. Hükümet, tedricen ithalatta li-
barelleşmeye gittiğini ifade ediyor; ama bize göre 
birdenbire gitmiştir. 3 ithalat listesinin birisi kalk
mıştır, yasak mallar listesi sınırlanmıştır ve müsaade
ye tabi mallar listesiyle, yasak mallar listesiyle itha
lat devam etmiştir. Biz bu görüşe taraftar değiliz. Ni
tekim, yanlışını anlayan Hükümet birçok vesilelerle 
bu ithalat rejimini tadil etmiştir. Halbuki aslında, it
halatı liberalleştirmeye biraz daha temkinli bir şe-
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kilde gitmek, 3 listeyi muhafaza etmek ve müsaade
ye tabi mallar listesini genişletmek çok daha isabet
li olacak idi. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gelirken 
bir hususu açıklamak istiyorum. 

İhracatta veya ödemeler dengesindeki bir düzel
me yüzeyseldir. Buna rağmen, bunu kabul etsek da
hi, diğer hususlarda, özellikle enflasyonla mücadele
de Hükümet, takip ettiği politika itibariyle başarıya 
ulaşamamıştır. 

Özellikle sübvansiyonları bizim düşündüğümüz 
istikamette kullanmamış ve bu itibarla bir taraftan 
sübvansiyonlara reaksiyon göstermiş, öbür taraftan 
da bu sübvansiyonları ortadireğin, orta tabakanın 
çıkarları istikametinde kullanma yoluna gitmemiştir. 
Biz bu sübvansiyonların bir kısmının hiç olmazsa 
orta tabakanın zarurî ihtiyaç maddeleri açısından de
ğerlendirilmesinde isabet görürüz. Aksi halde, orta-
fabakaya yapacağınız 'bu politikayla hiçbir katkı 
yoktur. 

Binaenaleyh, takip edilen bu politika ve 1985 Yı
lı Bütçesiyle orta tabakanın çok ezileceğinden korku
yoruz, pahalılığın milletin tahammül gücünü aşaca
ğından korkuyoruz, yatırımlara ve sosyal hizmetle
re ayrılan ödeneklerin yetersizliği itibariyle bundan 
sonraki yıllarda telafisi güç mesafelerin açılacağından 
korkuyoruz. Temennimiz, bunların gerçekleşmemesi
dir. Hükümetin temennileri tahminleri inşallah ger
çekleşsin; ama bunlar bizim ciddî endişelerimizdir. 
Bu konularda Hükümeti daha duyarlı, daha dikkatli 
olmaya davet ediyoruz. 

'Bütçenin bütün ülkemize, milletimize hayırlı, 
uğurlu sonuçlar vermesi dileğiyle hepinizi, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini kendi adıma ve partim adı
na saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ali Bozer. 
Halkçı Parti Grubu adına Genel Başkan Sayın 

Necdet Calp; buyurun efendim. (jHP ve MDP sıra
larından alkışlar). 

HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Ankara) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Halkçı Parti
nin, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı vesilesiyle 
önemli gördüğümüz bazı görüş ve düşüncelerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım. 

Çağımızda Devlet; toplumsal yaşantının dirlik ve 
düzenini; toplumun refahını, ulusal bağımsızlık ve 
egemenliğini sağlamak ekonomik, sosyal ve siyasal 
temeller üzerinde gerçekleştirilmesini sağlamakla 
ödevlidir. Kamu giderlerini belirlemek durumunda 

olan bütçeler, bu amaçlara ulaşmada önemli bir etkin
liğe sahiptir. Bu nedenle demokratik parlamenter re
jimlerde parlamentoda yapılacak bütçe görüşmeleri 
apayrı ve özel bir anlam taşır. 

12 Eylül 1980 Harekâtından sonra ulaştığımız bu 
yeni demokratik süreçte Yüce Meclisin görüşeceği, 
bu bütçe, Hükümetin bizzat hazırladığı ilk bütçe ve 
nihayet Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk uy
gulama yılı olması nedeniyle 1985 Mailî Yılı Bütçe 
Kanununun ayrı bir önemde olduğunu da belirtmek 
isterim. 

İnanıyorum ki, bu yeni dönemde iktidarr ve mu
halefeti ile tüm siyasal partiler birbirlerine karşı say
gılı, anlayışlı ve hoşgörülü bir yaklaşım içinde ve 
ulusal çıkarları her türlü partisel düşüncenin üstünde 
ve ötesinde değerlendiren bir lutum' ve tavırla ülke
yi 12 Eylül öncesinin bir daha yaşanmayacağı mut
lu bir geleceğe götürmek konumundadırlar. 

Bu anlayışla görüşmekte olduğumuz bütçe için en 
iyi dileklerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; 1985 IMalî Yılı (Bütçe Kanu
nu Tasarısı üzerinde bir inceleme yapabilmek için, Hü
kümetin 1984 yılında ortaya koyduğu bir yıllık icraa
tı ve bu dönemde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
ve sosyal durumunun bir değerlendirmesini yapmak 
gerekir. 

1984 yılında ekonomimizin karakterini belirleyen 
temel olgu yüzde 50'nin üzerinde seyreden bir enflas
yonun yaşanmış olmasıdır. Hatırlanacağı üzere 1984 
Bütçesi hazırlanırken yüzde 25 dolayında bir enflas
yon oranı öngörülmüş ve bütün hesaplamalar bunun 
üzerine kurulmuştu. Bunun bir katı fazlasıyla gerçek
leşmiş olması Hükümetin enflasyonu aşağı çekmek 
konusunda belirlediği hedefin çok gerisinde kaldığı
nın ve böylece başarılı olamadığının açık bir kanıtı
dır. 

Enflasyonun bu denli yüksek olması, özellikle iş-
çi-memur, emekli, çiftçi, esnaf ve sanatkâr, küçük 
sanayici ve işadamının oluşturduğu nüfusumuzun bü
yük çoğunluğu üzerinde son derece olumsuz etkilere 
neden olmuştur. 

1984 yılında Yüksek Hakem Kurulu, Toplu İş 
Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu uygulamalarıyla 
kamu kesiminde ve Hükümet yetkililerinin zaman 
zaman ortaya koydukları telkinler doğrultusunda da 
özel kesimde yapılan toplu iş sözleşmeleriyle işçi üc
retlerinde ancak yüzde 30 dolaylarında bir artış 
sağlanabilmiş olması, işçinin alım gücünü büyük öl
çüde kaybetmesine neden olmuştur. Toplu iş sözleş-
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melerinin işveren ve işçi sendikaları arasında karşı
lıklı serbest pazarlık sistemi ile ekonominin koşulla
rına göre oluşturulması sosyal adalet ve sosyal barış 
için gereklidir. 

Unutulmamalıdır ki, Anayasamız Devleti, çalışan
ların hayat seviyesini yükseltmek ve çalışma hayatını 
geliştirmek içinde çalışanları korumakla ödevli kılmış
tır. 

Asgarî ücret kavramı anlamını yitirmiştir. Bilin
diği gibi asgarî ücret; işçinin ve ailesinin yiyecek, gi
yecek, yakacak, kira ve ulaşım gibi zorunlu giderle
rini en alt düzeyde de olsa sağlayabilecek biçimde 
bilimsel, objektif ve insan haysiyetine yaraşır ölçü
lerle saptanması gereken taban ücrettir. 1984 yılında 
16 200 TL. olan brüt asgarî ücretin, brüt 24 524 TL.' 
na çıkarılmış olması yeterli olmamıştır. Asgarî ücret
liyi hızla gelişen fiyat artışları karşısında, bu fiyat ar
tışlarını karşılayacı ücret artışına kavuşturmak hiç 
kimsenin karşı koymaması gereken bir zorunluluk
tur. 

Anayasamız ve vergilendirme prensipleri, ancak 
ödeme gücü olandan vergi alınmasını gerektirir. As
garî ücret kavramı ödeme gücünü içermeyen, işçi ve 
ailesi bireylerinin yaşantılarını en alt düzeyde sürdü
rebilmelerini öngören bir kavramdır. Bu nedenle as
garî ücretten Gelir Vergisi alınmasını kaibul etmek 
doğru ve adil bir görüş değildir. Asgarî ücret ne pa
hasına olursa olsun Gelir Vergisi dışı kalmalıdır. 

Halkçı Partili milletvekili arkadaşlarımızın bu ko
nuda verdikleri yasa-teklifi ve mevcut yasalar için 
değişiklik önergeleri, Yüce Meclisteki sayısal dağı
lım nedeniyle maalesef başarıya ulaşamamıştır. Bu
nun gibi, çalışanların ekonomik ve sosyal sorunları-
nin giderilmesi, çözümlenmesi konusunda da parti
miz üyelerince yapılan pek çok kanun teklifi ya ko
misyonlarda beklemekte ya da reddedilmiş bulunmak
tadır. 

Memur kesimi 1984 yılında yaşanan enflasyon 
oranında maaş artışına kavuşturulamamıştır. Katsa
yının yıim ilk yarısı için 40, ikinci yarısı için 41'e; yan 
ödeme katsayısının yılın ilk yarısı için 11, ikinci yarı
sı için 12'ye çıkarılması ve yakacak yardımında ön
görülen yetersiz artışı kâfi görmek mümkün değildir. 
Durum, hangi sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olur
sa olsun, tüm emekliler için de aynısıyla böyledir. 

Ülkemizdeki konut sorunu nedeniyle hızla yük
selen kira giderlerini ve buna benzer zorunlu birçok 
gideri kapsamayan vergi iadesi uygulaması ile ücret
liler ve maaş geliri elde edenlerin ekonomik durum

larının enflasyonu karşıladığını iddia etmek kabil mi
dir? 

Sayın milletvekilleri, büyük çoğunluğu düşük ge
lir dilimlerinde yer alan çiftçinin 1984 yılında enflas
yondan büyük ölçüde etkilendiği de bir gerçektir. 

Tarımsal üretimde, girdi fiyatları bir yandan en
flasyon nedeniyle süratle artarken; diğer yandan 
1984 yılında gübre fiyatlarındaki Devlet sübvansiyo
nu önemli ölçüde çekilmiş ve fiyatlara görülmemiş 
oranda zamlar yapılmıştır. Köylü âdeta gübre kul
lanmaktan çekinir olmuştur. ' 

Traktör, tarım alet ve makineleri fiyatlarında or
taya çıkan artış, köylünün alım gücünü çoktan aş
mıştır. 

Akaryakıt fiyatları ile yarışmak mümkün değil
dir. 1984 yılınm içinde yaşadığımız son günlerinde 
Katma Değer Vergisi ile öngörülen yüzde 10luk; 
Akaryakıt Katma Değer Vergisine ilaveten yüzde 6 
oranında getirilen tüketim vergisi; traktör alımında 
ödenecek artırılmış Taşıt Alım Vergisi gibi yasal 
ödemeler ve girdi fiyatlarına ek artışlar getirilmiş
tir. 

Ziraat Bankasının verdiği tarımsal kredilerin faiz 
oranı, köylünün bunu karşılayıp karşılamayacağı dü
şünülmeden yükseltilmiştir. Köylünün ziraî krediler
den yararlanması son derece güçleşmiştir. 

Tarımsal üretimdeki maliyet artışlarıyla çiftçi 
böylece gideremeyeceği darboğazlara sokulurken; 
destekleme alımlarında tahılda, pancarda, tütünde, 
çayda, fındıkta, kısaca tüm ürünlerde taban fiyatla
rının düşük tespit edilmesi ve sattığı ürünlerin bedel
lerini peşin alamaması nedeniyle çiftçinin içinde bu
lunduğu zor durum daha da ağırlaşmıştır. 

Enflasyon ve fiyat artışları, geç ödeme nedeniyle 
bekleyen köylünün eline geçen ürün bedelinin alım 
gücünü belli ölçüde kaybetmesine neden olmaktadır. 

Hayvancılık âdeta ihmal edilmektedir. Yem fi
yatları hızla artmaktadır. Canlı hayvan ve et ihraç 
eden Türkiye 1984 yılında bunları ithal eder olmuş
tur. Hayvan besiciliği zor günler geçirmektedir. Süt
çülük; peynir, tereyağ gibi süt mamulleri ithalâtından 
olumsuz bir biçimde ve önemli ölçüde etkilenmiştir. 
(HP sıralarından alkışlar). 

Gıda maddeleri açısından kendi kendine yeterli 
olduğu gibi, dünyanın ihracat yapabilen sayılı bir
kaç ülkesinden birisi olan ve bu konuda nüfusuna 
oranla geniş bir potansiyeli bulunan Türkiye gibi bir 
ülkede, çoğu lüks nitelikte gıda maddesi ithal etme
nin haklı hiçbir nedeni olamaz. Gıda ithalatını tüketi-
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ciyı koruma gerekçesiyle açıklamak da yeterli de
ğildir. 

Devletin, vergi iadesi, yatırım teşviki, düşük faiz
li kredi gibi uygulamalarla ihrafcatı teşvik etmek için 
harcadığı milyarlarca lirayı, ithal edilen gıda madde
lerinin üretimini sübvansiye etmede ve tarımı üretim
den işleme ve pazarlamaya kadar birçok aşamada 
desteklemede kullanmayı ve üretici ve tüketici koope
ratifleri ve benzeri çok amaçlı organizasyonlar ile 
hem yerli üreticiyi, hem de tüketiciyi koruma çare
lerini tercih etmede kullanması daha doğru bir yak
laşım biçimi olurdu. 

Burada işaret etmek istediğim bir husus da; Ana
yasa hükmü olarak çıkarılması gereken «Toprak ve 
Tarım Reformu»nun anailfcelerden uzaklaştırılarak 
Sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair Tarım 
Reformu iKanunu adı altında çarpıtılarak çıkarılmış 
olmasıdır. 

Anayasamızın 45 inci maddesinin öngördüğü ta
rım reformu ilkesi göz önünde bulundurularak, 44 ün
cü maddesinde yer alan topraksızların topraklandırıl
ması ilkesi gözetilerek; partimizin milletvekilleri ta
rafından hazırlanan «Toprak ve Tarım Reformu Ka
nun Tasarısı» 6 ay süreyle komisyonda bekletildik
ten sonra reddedilmiştir. Kabul edilen Hükümet ta
sarısı, Anayasamızın öngördüğü gayeyi sağlamaktan 
uzak görülmektedir. Ayrıca daha önce 1757 sayılı 
Yasa ile kamulaştırılan alanların, altyapı hizmetleri 
götürülüp değer kazandıktan sonra eski sahiplerine 
ek geçici birinci maddesi ile geri verilmesi için hazır
lanmış olduğu izlenimini vermektedir. Bu davranışı 
onaylamadığımızı ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında enflasyondan 
olumsuz biçimde etkilenen bir başka kesim de, esnaf 
ve sanatkârlardır. Esnaf, halk deyimiyle siftahsız dük
kân kapatır olmuştur sattığı malın yerine yenisini ko
yamaz olmuştur. Esnaf ve sanatkârlar da artık da
yanma gücünün sınırlarına gelmişlerdir. Bu konuda 
iktidar herhangi bir iyileştirme yapmayı düşünür 
gözükmemektedir, örneğin şoför esnafının Taşıt Alım 
Vergisinden ve Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf 
tutulmaları için ilgili yasa görüşülürken üyelerimizin 
çabaları iktidar kanadınca kabul edilmemiştir. 

Piyasada iflaslar ve işyeri kapatmaları çoğal
maktadır. Esnaf ve sanatkârlara açılan kredi miktarı 
artmak bir tarafa, hızla reel değer bakımından gerile
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim 
bir konu da işsizliktir. Çalışabilir nüfusun gizli işsiz- | 

lik de dahil edilirse en iyimser tahminlerle yaklaşık 
yüzde 20'l.ik bir kısım, yani 1/5'i yapısal ve konjonk-
türel nedenlerle iş bulamamakta ya da çalışamamak
tadır; Bu, kabullenilmesi güç; ama gerçekten ciddî 
bir olgudur. 

Yatırımlar gerilemeye devam ettikçe, işçi çıkart
maları sürdükçe, kapanan ya da iflas nedeniyle ka
patılan işyerlerinin yerine yenileri kurulmadıkça, iş
sizler ordusu bir çığ gibi artmaya devam edecektir. 

İşsizlik sigortasının da gerçekleştirilmediği göz 
önüne alınırsa, bu tablonun hiç de iç açıcı olmadığı 
kendiliğinden anlaşılır. 

Çalışma, Anayasal olarak herkesin ödevi olduğu 
kadar hakkıdır da. Devlet, çalışmayı desteklemek ve 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yarat
makla yükümlüdür. 

Sayın milletvekilleri, işsizliğin tek çaresi, yeni ya
tırımlar yaparak yeni işyerleri ve fabrikalar açmak ve 
ekonomide yeni istihdam alanları yaratmaktır. Ne ya
zık ki, yatırımların arıtması şöyle dursun, aksine gerile
diği gözlenmektedir. IKamu sektöründe durum böyle
dir; özel girişimler de sıkı para politikası, pahalı kredi 
ve yüksek faizler nedeniyle yeni yatırımlar yapamaz 
duruma girmişlerdir. Hem devlet yatırımları, hem 
de özel sektörün yatırımlarının gerilemesinin bir se
bebi olmalıdır. Bu sebeplerden en önemlisi, Hükü
metin enflasyon teşhisinin ve enflasyonla mücadele 
tedbirlerinin yanlışlığıdır. 

Hükümetin enflasyon teşhisi, talebin aşırı oldu
ğu varsayımına dayanmaktadır. Hükümet, talep enf
lasyonuyla mücadele etmek amacına yönelik tedbir
ler alarak sıkı para politikası izlemiş, kredi hac
mini daraltmış, özellikle dar ve* sabit gelirlilerin ge
lirlerine el atarak talebi kısmaya çalışmıştır. Bütün 
bunlara rağmen enflasyon hızı düşmemiş, aksine hız
lanmıştır. Şimdi soruyoruz: Enflasyon hızı düşmediği-. 
ne ve hatta arttığına göre nerede yanlış yapılmıştır? 
Eğer enflasyonla gerçekten mücadele etmek isteni
yorsa, enflasyonu yalnızca talebe bağlayıp parasal 
birtakım tedbirler alarak işin maliyet yönünü, üretim 
artışı gereğini görmezlikten gelme terk edilmelidir. 
Sadece parasal tedbirler çare olmamaktadır. Pek çok 
bilim adamının sarahatle belirttikleri gibi, enflasyo-
nun asıl nedeni sanayideki maliyet artışlarıdır, Hü
kümetin uyguladığı zamlardır. Uygulanan tüm para
sal tedbirler maliyet artışlarını körüklemektedir. Türk 
Lirasının yabancı paralar karşısında her gün değer 

I kaybetmesi sonucunda, ithal girdilerinin aşırı ölçüde 
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pahalanması da maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları 
artırmaktadır. Maliyetleri düşürmek için, zaten iyi
ce düşük olan ücretleri düşürmek ne yeterlidir, ne de 
hakçadır. Bu, zaten 'bozuk olan gelir dağılımını çalı
şanlar aleyhine iyice bozan bir uygulamadır. Bu yol
dan mümkün olduğunca çabuk dönülmeli ve enflas
yonun gerçek sebepleri üzerine gidilmelidir, 

Değerli milletvekilleri, iktidarın önemli eğilimle
rinden birisi de, devlet (gelirlerinin alabildiğince bütçe 
dışında kurulan birtakım fonlara aktarılmasıdır. Bu, 
bütçenin birliği prensibine ters düşen bir eğilimdir. 
Bütçelerin temelde Hükümet üzerinde parlamentonun 
ve doğal olarak temsilcileri eliyle halkın siyasal 
kontrolünü sağlayan bir niteliği vardır. Gelir ve gi
derlerin bütçe dışına çıkarılması, bu demokratik kont
rolün işlerliğini kaybetmesine yol açar. (HP sırala
rından alkışlar) Bu noktaya Yüce Meclisin hassasi
yet göstermesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. Bu 
fonların sivasal gücün iktidarını sürdürmek yolunda 
kullanılacağına olanak sağlayacağı da hesaba katıl
malıdır. 

Ekonomik kalkınmanın bunalım ve darboğazlara 
düşmeden sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlayacak 
temel koşulların başında, yeterli ve dengeli bir alt
yapının varlığı yer alır. öte yandan eğitim, sağlık, sa
vunma ve sosyal güvenlik, piyasayı düzenleme ve 
kontrol bakımından Devletimizin yerine getirmesi ge
reken 'önemli birçok işlevi vardır. Bu nedenlerle, büt
çeye girmesi gereken gelirlerin bütçe dışına çıkarıl
masının kabul ediimezliği bir gerçektir. Bu vesileden 
yararlanarak, kamuoyunda geniş yankılar uyandıran 
ve «Köprü-baraj satışı» olarak tanımlanan konuda
ki 'görüşlerimizi de bir kez daha sunmak isteriz. 

Değerli milletvekilleri, 19183 Genel Seçimleri sıra
sında oldukça geniş bir tartışmaya yol açan bu ko
nuda Hükümet, 1984 yılı başında bir yasa tasarısı 
sevk etmiş ve Tasarrufların Teşviki ve ıKamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkında Yasa Tasarısını 
kanunlaştırmıştır. !Bu yasa, bizim kanımıza göre Ana
yasamıza aykırıdır. '(HP sıralarından alkışlar) Bu ne
denle de, tarafımızdan Anayasa Mahkemesine baş
vurulmuştur. Bu yasa ile yeni bir kaynak yaratmaktan 
çok, var olan değerleri satarak kısa sürede bütçe dı
şında bir fon oluşturmak amacı güdülmektedir. His
se senedi çıkarmada; yani satışta, gelir ortaklığında 
ve işletme hakkı vermede yerli ve yabancı ayrımı ya
pılmamaktadır. Yasanın Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülmesi sırasında «/Bu kanundan ancak 
Türk gerçek ve tüzelkişileri yararlanır» biçimindeki 
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önergeler iktidar partisinin oylarıyla reddedilmiştir. 
Bu yasaya göre hiçbir ayrım gözetilmeksizin birçok 
ekonomik müessese ve birçok altyapı ve tesisin kâr 
ortaklığı belgesi ve hisse senedi alımı yoluyla yaban
cıların etki ve yararına girmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Bunun, millî güvenliğimiz bakımından da büyük 
sakıncaları vardır. Kapitülasyonlar, Kurtuluş Savaşı 
sırasında çektiklerimiz ve en son da Kıbrıs olayların
da Türk uçaklarının yakıt sorunu tarihimizin unutul
maz dersleridir, öte yandan, bu varlıkların gelirleri
nin elden çıkarılması ile Devletin elindeki bir sosyal 
denge aracı ortadan kaldırılmaktadır. Devlet, elinde
ki bu araçlarla ekonomiye yön vermek, yoksul ve 
ıgüçsüz (halk kesimlerine «btha güvenli bir yaşam sun
mak olanağı bulmakta idi, Kaldıki, bu yasa, öngörül
düğünün aksine tasarrufları teşvik edemeyecektir. 
Tüketim imkânfarı son derece kısıtlanmış, yaşamını 
»üçlüklerle sürdürebilen geniş halk kitleleri için ta-
<nrruf etmek mümkün olmadığına göre, gelir ortak-
•Hğı senedini alabilecek güçte olanlar kimlerdir? öte 
vandan, bunu alacak olanlar bakımından söz konu
su tasarruf yeni bir kaynak yaratmak olarak değer-
1 indirilebilir mi? Çünkü, bu kaynak esasen banka
larda ve şirketlerde bulunan değerlerdir. En önemlisi, 
bu yasa ile Devlet bütçesi istikrarlı ve önemli kaynak-
1 ardan yoksun kalacaktır. 

'Boğaz Köprüsünden geçişte alınan paralarda bü
tün vergi mükelleflerinin hakkı vardır. Bu itibarla, 
bu gelirleri parası olan kişilere devretmek doğru de
ğildir. Kaldıki, bu tesislerin gelirlerinin devri ile va
tandaşlar arasında çıkar çelişkisi yaratılmış olacak
tır. >(HP sıralarından alkışlar) Çünkü, 'Boğaz Köprü
sünden geçiş ücretlerinin, hemen daha gelir ortafc-
1ığı senetlerinin satışının yapıldığı günlerde artırılma
sı, gelir ortaklığı senedi sahiplerinin yararına, ancak 
işçisiyle, memuruyla tüm dar ve sabit (gelirli köprü
den geçenlerin ve gelir ortaklığına sahip olmayanla
rın aleyhine bir durum yaratacaktır. Esas olan, va
tandaşın bu hizmetlerden parasız ya da en az bedel
le yararlandırılmasıdır. (IHP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri... 
NJHAT AKPAK (Sakarya) _ Köprüyü sattık. 

NECDET CALP .(Devanda) — Anlamadım efen
dim. 

flASKIAN — Sayın Calp, siz devam edin. 
NECDET CALP (Devamla) — Sayın milletve

kili, Evvela «Köprüyü satacağım» dediniz, sonra 
«Tüm gelirini satacağım» dediniz, şimdi yüzde 16, 
yüzde 1*8 gelirini satıyorsunuz. Sonunu göreceğiz. 
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(ANAP sıralarından gürültüler, HP sıralarından al
kışlar). 

(BAŞKAN — Devam edin efendim. 
NECDET CAUP (Devamla) — Sayın milletve

killeri, bu yasanın Anayasaya aykırılığı konusunda 
Yüce Mahkemede açtığımız dava henüz sonuçlan
mamıştır. iBiz bu aşamada Anayasa Mahkemesine ve 
Anayasada yargılamaya duyduğumuz saygının bir ge
reği olarak, bu konuda söyleyeceklerimizi şimdilik be
lirli bir ölçüde ifade 'ediyoruz. 'Bu isaygınıın, Yüce Mah
kemeyi bir oldu bitti ile karşı karşıya getirmekten 
özenle çekinmek biçiminde, aynı ile Hükümete de 
terettüp ettiğini, ancak bunu göremediğimizi belirt
mek isterim. (HP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkış
lar;) (AINİAP sıralarından gürültüler). " 

NEODET CAUP (Devamla) —. Bu sözlerinizin 
gelecekte sizin çocuklarınıza ve torunlarınıza şeref 
getirmesini dilerim. '(HP sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerimiz başta olmak üzere, gerice kalmış 
yörelerin kalkındırılması konusunda da söyleyecekle
rimiz var. Biz nasıl bireyler arasındaki gelir dağı
lımındaki adaletsizliklere karşı isek, bunun gibi ge
lişmişlik açısından bölgeler ve yöreler arasındaki fark
lılık ve dengesizliklere de karşıyız. Bu nedenle, bi
zim anlayışımızda gerice yörelerin kalkındırılması 
ayrı bir önem taşır. Kalkınmada öncelikli yöre ola
rak da tanımlanan bu yörelere altyapı hizmetleri son 
derece yetersiz ve hatta yok denecek düzeyde götü
rülmüştür.' (Bu yörelere altyapı hizmetleri yeterli öl
çüde götürülemeden hangi teşvik tedbirleri uygula
nırsa uygulansın, amaca ulaşmak ya da özel sektö
rün oraya gidip yatırım yapmasını beklemek hayal 
olacaktır. ı(HP sıralarından alkışlar) Esasen Devlet 
olarak altyapıyı götüremediğimiz yere üst yapı için 
özel sektörün sermaye götürmesini beklemek, boş iş
tigal etmekten başka bir anlam taşımaz. Bu yöreler-. 
de sağlık sorunları, eğitim, ulaşım sorunları ve işsiz
lik önemli boyutlara, ulaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, '1984'ün içinde bulunduğu-
muz şu kış günlerinde bu yörelerde yakacak sıkıntısı 
had safhada vardır ve süratle giderilmesi lazımdır. 
Erzurum bölgesindeki son deprem felaketzedeleri 
zor durumdadır. Devletin müşfik eli buralara yete
rince uzanmamıştır. 

IÎLHAN ARAŞ (Erzurum) — 'İnsaf. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
NECDET GALP (Devamla) — Gerekli yatırım

ların bu yöreye ulaştırılmasında daha da geç kalın
mamalıdır. 
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ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Devletin güçlü el
leri müteahhitlere ulaşmıştır Sayın Genel Başkanım. 

NEODET OALP (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, Yüce Meclisin göreve başladığı günden bu yana 
sürekli karşı çıkmamıza rağmen, iktidara hâkim olan 
bir zihniyete daha değinmek istiyorum. Bu konu, 
Anayasamızın 91 inci maddesiyle ilgili olan kanun 
kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi ve bunun kul
lanım biçimi ile ilgilidir. Anayasamızın 91 inci mad
desi, Türkiye iBüyük Millet Meclisinin IBafcanlar Ku
ruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verebileceğini öngörmektedir. Ancak bu, istisnaî hal
lerde kullanılması gereken bir yetkidir. Bu yetkinin 
kural haline gelmesi, «Yasama yetkisi Türk Milleti 
adına Türkiye IBüyük Millet Meclisinindir, bu yetki 
devredilemez» kuralı ile bağdaştırılamaz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Çok biliyorsunuz, neden çıkıp burada konuşmu
yorsunuz? (HP sıralarından alkışlar). 

öte yandan, bu kararnameler'in Resmî Gazetede 
yayınlanır yayınlanmaz Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulması, yetki kanunları ve burulara daya
nan kanun hükmündeki kararnamelerin komisyonlar
da ve Genel (Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi-bir anayasal kuraldır. IBu şu demektir,* tstisnaen 
bu yola başvurulsa bile, konu derhal Yüce Meclisin 
Bförüşüne ve tasvibine mazhar olmalıdır. Bu durum
da, halen uzun süredir komisyonlarda bekleyen ka
rarnamelerin durumunun Anayasamız karşısında hu- ' 
kukiliğini izah etmek pek kolay olmayacaktır. (HP 
sıralarından alkışlar). Hükümet, kanun kuvvetinde ka
rarnamelerle Yüce Meclisi devre dışı bırakmamaya 
özen göstermek durumundadır. Demokratik parla
menter rejim bu konuda hassasiyet ister. 

Sayln milletvekilleri, bu fırsattan yararlanarak, 
halen ülkemizde uygulanmakta olan sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal yönetimleri hakkında da düşünceleri
mi söylemek istiyorum. 

Sıkıyönetim, her demokratik ülkede olduğu gibi, 
bizde de koşullar gerektirdiğinde geçici bir süre için 
başvurulan anayasal bir yönetim biçimidir. 12 Eylül 
öncesinde ülkemizin içine düştüğü olağanüstü kötü 
koşullar nedeniyle, yaklaşık 6 yıldır uygulanan sıkı
yönetimle yeniden demokratik rejime ulaşmamız sağ
lanabilmiştir. Hiç kuşkusuz, Silahlı (Kuvvetlerimizin 
temel görevi yurt savunmasıdır. Sıkıyönetim, Silah
lı Kuvvetlerimizin uzun süre aslî görevleri dışında 
çok yönlü, kapsamlı ve ayrıntılı görev almalarına ne
den olmaktadır. Bu görevlerin aslî görevi etkilemesi 
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kaçınılmazdır. Bu itibarla, mevcut 'gelişmelerin elver
diği ölçüde, ancak olabildiğince kapsamlı bir biçim
de durum değerlendirmesi yaparak, Silahlı (Kuvvet
lerimizin aslî görevine bir an evvel dönmesi sağlan
malıdır. 

' öte yandan, olağanüstü hail uygulaması, sıkıyöne
timden normal düzene geçiş için olağan bir geçiş saf-

* hası olarak değerlendirilmemelidir, Hükümetin sıkı
yönetimi kaldırdığı illerde behemehal olağanüstü hal 
ilanı uygulamasını kural haline getirmesini yadırga
dığımızı ve doğru bulmadığımızı özellikle ifade etmek 
istiyorum. 

Sıkıyönetimden ayrı olarak, ayrıca Hükümetin 
çok sıkı denetiminde ve kontrolünde olan TRT'den 
de şikâyetlerimiz vardır. Tarafsızlık ilkesinin TRT 
yayınlarında yeterince belirlejici olmadığını üzüle
rek izliyoruz, sizler de izliyorsunuz. Yayınlarda par
tiler arasında eşitlik ilkesinin gerçekleştirildiğini söy
lemek mümkün değildir. 

ö t e yandan, TRT Yasasının 19 uncu maddesin
den yararlanarak Hükümetçe dışarıda hazırlattırılan 
«tfcraatm İçinden» programıyla âdeta, iktidar parti
sinin seçimlerden önce yaptığı propaganda konuşma
larının bir devamı sergilenmektedir. Muhalefet par
tilerine bu programlarla ilgili cevap ve açıklama hak
kı tanınmaması demokratik ilkelerle bağdaşamaz. 
(HP sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekulleri, Hükümetin Türkiye IRü-
yük İM ilet Meclisini devre dışı bırakma eğilimi gös
terdiği konulardan biri de dış politikadır. Siyasal par
tiler için ulusal yarar ve taşıdığı önem nedeniyle, as
gari müştereklerin de ötesinde, en üst düzeyde göste
rilmesi gereken bir beraberliğin dış politika için son 
derece gerekli olduğuna inandığımızı belirtmek iste
rim. Dış politika, kuşkusuz iç politikadan soyut bir 
yaklaşımla ele alınamaz, bir diğer anlatımla, dış po
litika tıpkı iç politika gibi genel politikanın bir par
çasıdır. Çağdaş anlamda dış politika, demokratik ka
tılımlara alabildiğince açık, böylece oluşturulan, yo
rumlanan ve denetlenen bir mekanizma içinde ele 
alınmalıdır. 

Bu açıdan bakınca, birinci yasama yılında Halk
çı Parti üyelerince önerilen ve dış'politikamızın Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirilmesine 
ilişkin genel görüşme isteminin kabule ulaşmaması 
düşündürücüdür. Türkiye'nin bugün uluslararası plat
formda yeri nedir? Buna geçmişiyle, geleceğiyle bak
mak, Türkiye Büyük (Millet Meclisinin temel hakkı
dır, hakkı olduğu kadar da ödevidir. ıBu, aynı zamıan-

8 . 12 . 1984 O : 2 

da Ulusumuzun sesinin duyurulmasını sağlayacak bir 
yoldur. Bu yol icraya, bu yol Hükümete güç katar, 
destek verir: 

Türk Ulusunun bağımsızlığına, mutluluğuna ve 
refahına katkıda bulunmaya özen gösteren bir dış 
politika asıldır. Bunu yaparken, diğer ulusların ba
ğımsızlığına saygılı olmak, her ulusa, özellikle ge
lişmekte olan uluslara fırsat eşitliği sağlayacak yeni 
bir siyasal ve ekonomik dünya düzeni kurulmasına 
katkıda bulunmak ve bu yallardan Yüce Atatürk'ün, 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibini sağlamak, 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızla temeli atılan dış politi
kanın temel ilkelerindendir. Dünyada ve özellikle 
çevremizde Türkiye'nin önemini, etkinliğini ve ulu
sal yararlarını dinamik bir dış politika ile sağlarken, 
uluslararası ilişkilerde de yumuşama ve barışın güç
lenmesi için özel bir çaba gösterilmesi gerektiği de 
kuşkusuz ikinci bir asıl noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'nin dış poli
tikası açısından mevcut duruma, reel duruma, gün
cel hale bakmak istiyorum. 

Ortadoğu kaynamaktadır. Bu yöredeki konumu
muz dolayısıyla Türkiye hassas bir dış politika izle
mek durumundadır, hatta giderek bu kaynamanın bi
zim iç politikamız açısından da birtakım yansımala
ra yol açtığını hepimiz yakından bilmekteyiz, tran -
Irak savaşının ülkemizin iç güvenliği, ekonomimiz 
ve ulusal savunmamız açısından etkileyici tesirleri ol
duğu bir gerçektir. 

Yunanistan'ın birtakım hayalî gerçeklerle bize kar
şı sürdürmekte olduğu açık hasmane tutumunu ilginç 
bulduğumuzu da vurgulamak istiyorum. İlginç olma
nın ötesinde, uluslararası platformda bizim için daha 
boyutlu, daha etkin bir aktivite ortaya koymamız ge
rektiğini de söylemek isterim. 

Bu ülkenin NATO içindeki tutumu da, Türkiye 
açısından kaygı verecek boyutlardadır, öte yandan, 
adaların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin ye
terli ve gerektiğince bir tavır koyduğunu söylemek 
mümkün görülmemektedir. Hükümetin, Ege adaların
dan Limni'nin Yunanistan tarafından silahlandırıl
ması ve bu ada üzerindeki askerî (güçlerini NATO 
kuvveti haline getirmeyi önermesi karşısındaki poli
tikasına da işaret etmek istiyorum. 

Kamuoyunun ilgiyle izlediği limni krizinin NATO 
bünyesinde şimdilik geçiştirilmiş olması, Türkiye'nin 
NATO güç planlaması dışında kalmasıyla mümkün 
olabilmiştir. Üstelik, Lozan Anlaşmasıyla gayrî aske
rî hale getirilmiş olan limni Adasının silahlandırıl-' 
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mış bulunduğu NİATO platformunda resmen müza
kere konusu olmuş, böylece Lozan Anlaşmasının ih
lal edildiği Yunan Başbakanının ağzından beyan edil
miştir. 'Bu duruma karşı, NİATO toplantısına katılan 
Sayın Millî Savunma Bakanının, Limmi konusunun 
lehimize noktalanmış olduğu imajını veren beyanları 
dikkat çekicidir. Hükümetin bu konuya kapanmış 
gözüyle bakması son derece hatalıdır. Hükümet, Yu
nan 'Başbakanının yarattığı bu defakto durumu kar
şısında gerekli tepkiyi göstermemiş, enerjik önlemler 
•almaya yönelmem iştir. Yunan Başbakanı, Ege' 
nin Yunan gölü olduğunu, Limni'nin silahlandırıldı
ğını resmen ilan ederken, Sayın Başbakanın ağırlık
tan yoksun demeçlerle işi geçiştirmek istemesini son 
derece yetersiz görmekteyiz. (HP sıralarından alkış
lar). 

Hükümet, Limni konusunda ne yapacaktır? Lim
ni'nin ve öteki Ege adalarının silahlandırılmasına, Lo
zan Anlaşmasının ihlaline karşı ne gibi önlemler al
mayı düşünmektedir? Yunanistan adım adım hede
fine doğru tırmanırken, Türkiye'nin pasif ve suskun 
kalmasının, fiilî durumları zımnen kabul anlamına 
gelmemesi için gerekli tavırları alması lazımdır. 
Türk - Yunan anlaşmazlık konularında, Türkiye'nin 
sürekli taviz veren durumda olmasına artık son veril
melidir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanımızın Av
rupa Konseyi ile ilgili beyanlarına da değinmek iste
rim. Sayın Başbakan, Avrupa Konseyinin, partimizce 
de asla tasvip edilmeyen, Türk Dışişleri Bakanının 
dönem başkanlığını engelleyen tutumuyla ilgili ola
rak gerekli dozu kaçırılmış demeçler vermiştir. Ya
kın geçmişte Avrupa Konseyinde Türk delegasyonu-
nunun yer alması için harcanmış ve başarıyla sonuç
lanmış yoğun çabalar hatırlardadır. Sayın Başbakan 
Özal'm Avrupa Konseyini küçümseyen, Türkiye'nin 
Konseyden ayrılmasını gündeme getiren beyanları, 
Türk Parlamentosunun, milletvekillerimizin Konse
ye katılmalarıyla ilgili geçmişteki yoğun çabalarıyla 
çelişki yaratmıştır. Başbakan Sayın özal, en son söy
lenecek sözü peşin söylemiştir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İyi yapmış, bravo. 
NECDET CALP (Devamla) -—Orasını sen bile

miyorsun. 
Dış politika, Dışişleri Bakanlığının meslekî etütle-

riyle oluşturulması gereken, uzun vadeli hedefleri 
gözetmeyi, ulusal tercihlere ters düşmemeyi, ulus
lararası dengeleri incelikle hesaplamayı gerektiren 
ciddî bir konudur. Türkiye, Avrupa Konseyinden ay^ 
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rılmayı fevri demeçlerle değil, diplomatik yolları tü
kettikten ve gerekli alternatif politikaları tartışıp ulu
sal karar haline getirdikten sonra düşünebilir. (HP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakanın dış politika konularını rutin 
demeçlerin dışına çıkarması, ulusal çıkarlarımıza da
ha uygun düşecektir, Bilindiği üzere, Türkiye'nin Ba
tılılaşmaya dönük politikası, Atatürk'ün miras bırak- -
tığı ulusal bir tercihtir. Türkiye, bu ulusal tercihi ne
deniyle Batının demokratik kurumlarının üyesi olmuş
tur. Avrupa Konseyi ile ilişkiler Türkiye'nin temel 
tercihlerini ilgilendirdiğine 'göre, bu konu Türkiye Bü
yük Millet 'Meclisinin çatısı altında ele alınarak tar
tışılmalı, fevri çıkış ve uygulamalara gidilmemelidir. 

Yukarıdan beri ifade ettiğim konulardan ayrı ola
rak, daha üzerinde durmak istediğimiz;, fakat ilgili 
bütçeleri sırası geldiğinde konuşmak istediğimiz Oök-
ova, YÖK ve partizanca tayinler gibi konuları o za
manlara bırakıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de Hükümetin 1984 
yılındaki icraatının altında 19'85 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısını ele alarak değeriendirmek istiyorum. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı da, Hükü
metin geçen yıl uyguladığı programın devamı niteli
ğindedir. 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı in
celendiğinde, bu bütçenin belirgin özelliğinin, küçül
meye yönelik olduğu saptanabilmektedir. önümüz
deki yıl gerek kamu kesimindeki, gerekse özel sek
tördeki yatırım harcamaları bakımından gerçekleşti
rileceği ifade edilen yüzde 5,5 dolaylarında hesapla
nan kalkınma hızının sağlanması mümkün olmaya
caktır. 'Ekonomide bir küçülme, bugünkü bütçenin 
doğal bir sonucudur. Şöyle ki; 1985 yılı Bütçesinde 
yatırım harcamaları için öngörülen miktarın toplam 
harcamalar içindeki .payı yüzde '18.1'dir. 1984 yılı büt
çesinde ise yatırım harcamalarının başlangıç ödenek
leri içindeki payı yüzde 25,8 idi. Yatırım harcama
larının konsolide bütçe ödenekleri içindeki payında 
bir önceki'yıla göre, 7,7 puanlık bir azalma öngörül
mektedir. 

öte yandan, 1984 yılında yüzde 50'lerin üzerinde 
seyreden enflasyon oranının 1985 için, söylendiği gi
bi yüzde 25 dolayında tutulmasının mümkün olama-1 

yacağı açıktır. Şu halde, en azından yüzde 40 nispe
tinde seyretmesi muhakkak olan enflasyonun da, ya
tırım harcamalarını daha da küçültmesinin kaçınıl
maz olacağı rahatça ifade edilebilir, öte yandan, tıp
kı geçen yıl olduğu gibi, Hükümetin bu yıl da ek öde
nek isteyeceğini ve ek ödenek uygulaması sonucunda 
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yatırım ödenekleri payının daha da azalacağını şim- 1 
diden belirtirsek bir yanlışlık yapmış olmayız. 

1984 yılında Hükümet, 795 milyar liralık ek öde
nek kullanmıştır. Ek ödeneğin büyük bir kısmı dış 
borç ödemelerinde kullanılmak için alındığından, ya
tırım harcamalarının toplam ödenekler içindeki payı 
iyice azalarak yüzde 20'ye düşmüştür. 1985 yılında 
da aynı uygulamanın tekrar edileceğinden ve yatırım
ların payının yüzde 18'in altına düşeceğinden hiç 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Devletin yatırım harcamaları her yıl giderek aza
lırken, özel sektörün daha fazla yatırım yapmasını 
beklemek, gerçekçi bir tutum değildir. Yanlışlığı ve 
başarısızlığı ortaya çıkmış olan parasal politikalar ıs
rarla devam ettirildiği sürece, yüzde 50'lerin üze
rinde seyreden faiz hadleriyle özel teşebbüsün yatı
rım yapması ve yatırımın kârlılığını ve rantabilitesini 
koruyabilmesi de mümkün değildir. 

Nüfusumuzdaki yüzde 2,5 dolayındaki artışı de
ğerlendirdiğimizde, her yıl en az bu kadar daha insa
nımız iş talep ettiğine göre, 1985 Yılı (Bütçesinde ya
tırımların payını bu kadar küçük tutarak, 1980'den 
bu yana birikerek artmakta olan işsizler ordusuna 
yeni insanların katılmasını engellemenin mümkün ol
mayacağını ifade etmek istiyorum. Yatırımlar, ülke
mizin yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceği
dir de. tktidar, yatanları düşürmekle ülkenin sa
dece bugününü değil, geleceğini de olumsuz etkile
mektedir-

Değerli milletvekilleri, bu bütçe, yatırımları azalt
tığı kadar, aynı zamanda enflasyonİst bir bütçedir. 
Geçmiş uygulamalardan görülebileceği gibi, öngörü
len gelir artışlarının gerisinde kalınması ve giderle
rin öngörülenden fazlasıyla gerçekleşmesi, yani büt
çenin açık vermesi kaçınılmazdır. 

Konsolide bütçe gelirlerinde geçen yıla göre yüz
de 60'a yakın bir artış görülmektedir. 1985 yılında 
hedeflenen Gayrî Safî Millî Hâsıla artışı yüzde 31,9 
olduğuna ve 1984 yılında vergi gelirlerinin Gayrî Sa
fî Millî Hâsılaya göre esnekliğinin binde 5 civarında 
olması beklenirken, vergi gelirlerinin nasıl olup da 
bu kadar yüksek hir oranda artırılacağı ve vergi es
nekliğinin üç misli artırılarak 1,4'e nasıl çıkarılacağı 
merak konusudur. 

'Uygulanmasına bu yıl başlanacak „ olan Kafana 
Değer Vergisi gelir tahminlerini gerçekçi bulmuyo
ruz. Zira, Katma Değer Vergisinin sağlıklı çalışabil
mesi için, ülkede carî etkin bir muhasebe düzeni, hız
lı ve faydacı bir vergi teşkilatı gereklidir. (Bu düzen 

kurulmadan, Katma Değer Vergisinden beklenen fay
danın sağlanması pek mümkün olamayacaktır. 

Bütçenin hazırlanmasında doların sabit kurunun 
1 dolar = 475 lira olacağı esas alınmıştır. Doların 
daha şimdiden 440 liraya çıktığı göz önüne alınırsa, 
bu yaklaşımın ciddî ve doğeı olmadığı açıkça ortaya 
çıkar. Kaldıki, 1985 Yılı IBütçesi, bir borç ödeme büt
çesidir, Nitekim, sadece bu nedenle- bir önceki yıl 
bütçesine göre transfer ödemelerindeki artış yüzde 130 
dolaylarındadır. Bu artışın nedeni, vadesi gelmiş dış 
borçların faiz ödemeleridir. Döviz kurlarındaki de
ğişmelerin ve Türk Lirasının değer kaybetmesinin, 
harcamalarını artırarak, bütçede açığa neden olaca
ğı şimdiden söylenebilir. 

iBütçen^n 500 milyar lira olarak öngörülen açığı
nın, iç istikraz ile kapatılacağı ifade edilmiştir. Her
hangi bir nedenle sağlanamadığında, açığın kapatıl
ması için başka yollara başvurulacak ve böylece enf
lasyon oranı beklenenden de daha büyük olacaktır. 
Enflasyon hızının artışına paralel olarak devalüasyon 
oranı yüksek tutulacak, faiz oranları düşürülmeye
cek ve böylece gerek iç borçların, gerekse dış borçla
rın tutarı büyük olacaktır. Bu ise, yeni borçlanmaları 
getirecek, bu sağlanamadığında ise, Merkez iBankası 
kaynaklarının zorlanması veya KİT zamları kaçınıl
maz olacak, böylece enflasyon nispeti daha da yük
sek olacaktır.; 

Değerli milletvekilleri, bu durum, «Bütçe açığı -
enflasyon - devalüasyon» şeklinde ifade edilen bir 
fasit dairedir. Hükümet, şimdiye kadar bu fasit dai
renin dışına çıkmak için yeterli bir önlem almamıştır, 
İleride alacağı yönünde bir işaret de, ne yazık ki bu
gün için yoktur. IBu bütçe, ne kadar aksi ifade ve id
dia edilirse edilsin, gayrî sosyal bir bütçedir. (HP ve 
>MDP sıralarından alkışlar). 

'istikrar programının uygulanmaya başlamasından 
bu yana geçen 5 yıllık, dönem içinde programın yü
kü, dar ve sabit gelirlilerin, düşük gelirli grupların sır
tına yüklenmiştir. Aynı eğilim 1985 Yılı »Bütçesinde 
de gözlenmektedir. Bir yandan yatırım harcamaları 
azalırken, bir yandan da sosyal sorumluluğun en 
önemli göstergeleri olarak kabul edilen kalemlerde 
önemli azalmalar bulunmaktadır. 

•MMÎ Eğitim harcamaları 1984 Yılı Bütçesinin 
yüzde ll'lik kısmını oluşturduğu halde, bu nispet 
1985 Yılı Bütçesinde yüzde 8,6'ya inmiş; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı harcamaları ise yüzde 4,5' 
dan, yan yarıya azalarak yüzde 2,5 dolaylarına düş
müştür. 
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Diğer taraftan, vergi adaletinin sağlanması yö
nünde de 'hiçbir ciddî çalışma yoktur. Tam tersine, 
vergi yapısı dar ve sabit gelirliler ve tüketiciler aley
hine bozulmaktadır. Gelir Vergisindeki indirimler 
işçi ve memurlara hiçbir gerçek gelir artışı sağlama
maktadır. Gelir Vergisindeki düşmeler, ücret ve maaş 
artışlarından vergi yoluyla mahsup edildiği sürece, 
bu kesimlere ciddî yarar sağlaması da söz konusu 
olamaz. 

Dar gelirlilerin ve tüketicilerin vergi yükü artar
ken, Devletin vergi gelirleri son yıillarda giderek azal
makta, vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payı da 
devamlı olarak düşme göstermektedir. Bu, son dere
ce dikkat edilmesi gereken bir husustur. 1979 yılında 
Gayrî Safî Millî Hâsıla içinde yüzde 18,4 oranında 
bir yer işgal eden vergi gelirlerinin payı, 1984 yılın
da yüzde 14'e kadar gerilemiştir, 1985 yılında da ge
rilemeye devam edecektir. 

1985 Yılı Bütçesi, samimi bir bütçe de değildir.. 
NUH iMEBMBT KAŞIKÇI (Kayseri) — Neden? 

NECDET OALP (Devamla) — 1985 Yılı Bütçe
sinde, gelir kaynaklarında yapılan tahminler samimi
yetsizdir de ondan. (HP sıralarından alkışlar). 

1984 Bütçesinde tahmin edilen vergi gelirleri yüz
de 30 eksiğiyle gerçekleşeceği halde, 1985 Bütçesinde 
vergi gelirlerinin hesaplanmasında 1984 Yılı Bütçesi 
rakamlarından yola çıkılmıştır. Katma Değer Vergi
siyle sağlanacak ek vergi tahminleri, bu yolda yeterli 
ölçüde bir hazırlık yapılmamış olmasına rağmen, çok 
yüksek tutulmuştur. Dolar paritesinin bugünkü kurla 
hesap edilmesi, bütçe açığının örtülmesi için bir yol 
olarak kullanılmıştır. Hükümet, bütçenin samimiyeti
ni ileri sürebilmek için, ek ödeneklere gitmeyeceğinin 
güvencesini vermek zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, hızla kalkınmak 
zorunda olan bir ülkedir; geri kalmışlık Milletimizin 
kaderi olamaz. Geri kalmışlık çemberinin mutlaka kı
rılması lazımdır; ama 1985 Yılı Malî Bütçesi - yuka
rıda söylenenlerden de anlaşılacağı üzere - bunu sağ
layacak yapıda ve karakterde gözükmemektedir. Ül
kemiz, içinde bulunduğumuz yıldan daha iyi bir yıl 
yaşayacağa benzemiyor. Millî gelirin dağılımındaki 
adaletsizlik daha da artacak ve sabit gelirle çalışan
ların, memurun, işçinin, emekli, dul ve yetimin yaşamı 
daha da güçleşecektir. (HP sıralarından alkışlar) 

Halbuki, Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynak
lar ve mevcut insangücü iyi kullanıldığı takdirde, ge
lişmeyi ve kalkınmayı sağlayacak ölçüdedir. Onun 
için, bütçelerin bu hedeflere yönelerek tanzimi ve uy-
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j gulanması gerekliliğine işaret ederek, sözllerime son 
I veriyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) r 

BAŞKAN — Teşekkür edriz Sayın Necdet Calp. 
Sayın Onural Şeref Bözkurt; buyurun efendim 

(HP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BÖZ

KURT (Çanakkale) - - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Halkçı Parti Grubunun 1985 Yılı Bütçe Ka
nun Tasarısı üzerindeki görüşlerini sunmaya devam 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Önce şunu arz etmek isterim ki, 1985 yılı içerisin
deki ekonomik faaliyetleri düzenleyecek olan bu büt-

I çe, ciddî ve samimî bir biçimde hazırlanmış gözük-
memiştir bize. Hesaplamalarda kullanılan bütün kri
terler, Bütçe ile sağlanacağı ifade edilen bütün gelir
ler, bütçenin öngörmüş olduğu bütün harcamalar, 
gerçekletmesi muhtemel çizginin ötesinde düzenlen-

I mistir. Böyle bir yaklaşımın seçilmesindeki nedeni an
lamak zor olmasa gerekir. Amaç; Devletin, özellikle 
ekonomik faaliyetlerdeki gücünün zayıflatılmasıdır. 

I Bu anlayış, Devletin ekonomik açıdan güçsüz hale ge
tirilmesi; aslında ANAP felsefesinin bugüne kadar 
Türkiye'de hiçbir siyasî iktidarın bu kadar pervasızca 

I cesaret ederek uygulamaya koyamadığı liberalleşme 
sürecini yaratmasında temel faktör olmaktadır. (HP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Devam 
et, devam. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri,... 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, siz konuşmalarınıza 
devam edin efendim, aksi takdirde mümkün olmaz. 
Devam edin efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benden evvel dinlemek durumunda 

I olanlara da böyle bir ihtarda bulunur musunuz lütfen? 
(HP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I BAŞKAN — Siz devam edin, buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta-

I sarısı ANAP iktidarının, biraz evvel arz etmeye ça-
I lıştığım bu felsefesini açık bir biçimde yansıtmakta-
I dır. Bütçenin hazırlanması sırasında baz olarak seçi

len kriterlere bakıldığında, bu bütçeye neden gayrı 
I samimî ve gayrı ciddî sıfatını yakıştırdığımız ortaya 
I çıkacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, 1985 Yılı Bütçe Tasarısı, 
1984 Malî Yılındaki bütçe uygulamasında görülen 
gelişmelerle birlikte gözden geçirilmek durumunda
dır. Her ne kadar Hükümet, 1984 Yılı Bütçesinin 
kendi bütçesi olmadığını savunaraık başarısızlıklarına 
gerekçe arayışı içine girmiş ise de, 1984 bütçesinin 
benimsendiği ve aynen uygulanacağı da, o günler
de, yani Hükümetin kurulduğu günlerde Hükümet 
yetkililerince ifade edilmiştir. 1984 bütçesi başlangıç
ta 3 trilyon 285 milyar liralılk ödenek öngörmekte 
iise de, sonradan alınan 795 milyar liralık ek öde
nek ile ödenekler toplamı 4 trilyon 80 milyara ulaş
mıştır. 300 milyar civarında ödenek artırımı yapıl
mak suretiyle Ibu rakam 4 trilyon 376 milyar lira 
olmuştur. , • • 

1985 Bütçe Tasarısı 5 trilyon 542 milyar liralık 
bir ödenek toplamıyla karşımıza gelmiştir. Bu iki 
bütçe rakamları karşılaşjterıldığında, 1985" ödenekle
ri yüzde 26 civarında bir artış öngörüyor, 1985 yı
lında enflasyonun yüzde 25 olacağı tespit edildiğine 
göre, 1985 bütçesi, 1984 bütçesine oranla reel hiç
bir artış getirmeyecektir* 

Değerli arkadaşlarım, 1984 bütçesinin yıl sonu de
ğerleri itibariyle ihtiva ettiği ödeneklerin cari gi
derlere 1 trilyon 604 milyar lirası, yatırım ödenekle
rine 951,4 milyar lirası, transfer ödeneklere ise 1 tril
yon 811 milyar lirası ayrılmıştır. Bu bütçenin gelir
lerinin, öngörülen ölçüde gerçekleşmediği de bilin
mektedir. 1984 Malî Yılı Bütçesinde 1 trilyon civarın
da açık olacağı, birçok çevrelerce ifade edilmiştir. 
Bu nedenle, Maliye Bakanının bütçeyi sunuş konuş
masında ifade ettiği 400 milyar dolayındaki tahmini 
geçerli bulmak mümkün değildir. Bu durum, 1984 
bütçesinde ortaya çıkan enflasyonun, aslında ger
çek nedenlerinden birisini teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1985 bütçesinde öngörülen 
vergi gelirlerindeki artış nispeti, 1984'e göre, yak
laşık yüzde 45 civarındadır. Bunun gerçekleşmesi 
konusunda kuşkularımız vardır. 1983 yılında incele
meye alınan mükellef nispeti yüzde 10'ların altında 
olmuştur. Vergi gelirlerinin Gayri Safi Millî Hâsıla
ya oranı yular itibariyle giderek azalmaktadır. 1977 
yılında bu oran 19,3 iken, 1984'e ulaştığımızda yüz
de 14 dolaylarına inmiştir*: 

Belli bir maliyet muhasebesi düzeninin bulunma
sını, etkin bir vergi tahsilat düzeninin kurulmasını 
gerektiren ve ancak bu takdirde bir fayda yarata
bileceği bilinen Katma Değer Vergisi, özellikle 1985'te 
âdeta idarî bir kargaşa yaratarak, pek çok meka

nizmayı bozarak çalışacak, üstelik, beklenen düzey
de de bir gelir temin edemeyecektir. Aslında, çağ
daş devlet düzeni içerisinde vergilerin üretim, ya 
da tüketim gibi konularla değil, gelir gibi esaslar
dan yola çıkılarak salınması gerekir. Nitekim Ana
yasamız da, vergilendirmenin ıbu biçimde yapılma
sını âdeta öngörmektedir. Vergilendirmede en te
mel ilke, kişilerin ödeme gücüne göre, yani gelir 
düzeylerine göre vergiye tabi tutulmalarıdır. Öte 
yandan, sosyal devlet anlayışı, kişilerin insan onu
runa yaraşır bir yaşam düzeyini sağlamalarına ye
tecek kadar bir gelirin vergi dışı bırakılmasını ge
rektirir. Tüm çabalarımıza rağmen asgarî ücretin 
1984 yılı içerisinde, bir başka kanunun görüşülmesi 
vesilesiyle de vermiş olduğumuz değişiklik önergele
riyle Gelir Vergisi dışı bırakılmasına dair çabaları
mız, maalesef iktidar partisinin oy çokluğuyla redde
dilmiştir. 

Kanaatimizce, adil ve sosyal 'devlet anlayışına uy
gun düşen vergi politikası, gelirin müterakki bir bi
çimde vergilendirilmesidir; yani az kazanandan az, 
çok kazanandan çok vergi alınmak gerekir. Katma 
Değer Vergisinin bü perspektifi koruyabildiği ve do
layısıyla adil olduğu inancında değiliz. Görülüyor 
ki sayın arkadaşlarım, vergi gelirlerinin 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında öngörüldüğü biçim
de artarak toplanabilmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı, harcama kalemleri açaısmdan da Hü
kümetin 'bekleyişleri doğrultusunda bir gerçekleşmeyi 
yaratamayacaktır. Kaldıki bütçenin yapısında âdeta 
gelenekselleşmeye başlamış olan dengenin bozulma
sıyla, toplumun sosyal dengeleri de etkilenecek ve 
sorunları büyütecek bir gelişmenin beklenmesi kaçı
nılmaz hale gelecektir. 

Cumhuriyetin daha ilk yıllarda hazırlanan bütçe
lerde yatırımların payı yüzde 40, cari harcamaların 
payı yüzde 40, transfer harcamalarının payı da yüzde 
20 dolaylarında seyretmişken; 1985 Mali Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısında »bu nispetler transfer harca
maları lehine, yatırım harcamaları aleyhine önemli 
ölçüde bozulmuş bulunmaktadır. Cari' harcamalar 
1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında 2 tril
yon 152 milyar, yatırım ödenekleri 1 trilyon 1 mil
yar, sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 2 trilyon 
354 milyar lira olarak öngörülmektedir. Konsolide 
bütçe içinde yatırım ödeneklerinin böylesi bir azal
mayla tespit edilmiş olması, özellikle gelecek yılları 
tehdit eden bir gelişmenin işareti olarak değerlendiril-
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melidir. 'Bu durum «İstikrar programı» olarak ad
landırılan icraatın başladığı günden bugüne kadar sü
regelmektedir. 

Yatırımlar bir önceki yılla mukayese edildiğinde, 
önemli bir gerileme gözlenmektedir. Örneğin; 1983 
yılında cari fiyatlarla 2 trilyon 153 milyar lira ola
rak gerçekleşen kamu ve özel sektör sabit sermaye ya
tırımlarının, 1984 yılında cari fiyatlarla 3 trilyon 200 
milyar lira dolayında gerçekleşeceği tahmin edilmiş
tir. Nominal olarak yüzde 48,1 oranında bir artış 
varmış gibi görünmekle birlikte, 1984 yılı fiyatlar ge
nel düzeyinde meydana gelen artışlarla, yani yüzde 
50'nin üstündeki enflasyon oranı ile karşılaştırıldığın
da, en azından yüzde 3 civarında 'bir reel azalmanın 
ortaya çıkacağı tespit edilebilmektedir. Bu dönem 
içinde, sabit sermaye yatırımlarının Gayri Safi Millî 
Hâsıla içindeki payı azalmıştır. 1983 yılında bu nis
pet yüzde 19,3 iken, 1984 yılında yüzde 18,2'ye in
miştir. DPT tahminlerinde bir iyimserlik bulundu
ğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Öyle olmasına 
rağmen, DPT rakamları da bu azalışı tescil etmek
tedir. 

IMutıterem arkadaşlarım, yatırımlarda meydana 
gelecek azalmanın iki önemli sonucu vardır. Bunlar
dan birincisi, gelecek yılların mal, ya da hizmetlerinde 
ortaya çıkacak azalma; ikincisi ise, işsizlik sorununun 
büyümesidir. Bu sonuçlardan ilki, ülkeyi bir yandan 
ekonomik küçülmeye iterken, diğer yandan yatırım
lara yönelebilecek kaynakları da kurutmaktadır. İstik
rar programının temel çıkmazı da işte burada yat
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik sorunu, üzerinde ger
çekten düşünülmesi gereken boyutlara ulaşmıştır. 1982 
ve 1983 yıllarında, sırası ile 2 milyon 731 bin ve 2 
milyon 8'61 bin 300 kişiden oluşan işsizler ordusu, 
1984 yılında 2 milyon 975 bin kişiye çıkmıştır. Bu ra
kamlara itimat etmek de mümkün değildir. 1982 yı
lında işsizlerin çalışabilir nüfusumuza oranı yüzde 15,6 
iken, bu oran 1984 yılında yüzde 16,5'e çıkmıştır. Ta
rımda ve sanayideki aşırı istihdam veya yapısal işsiz
lik de göz önüne alınırsa, çalışabilir ve çalışmak iste
yen nüfusumuzun yaklaşık beşte birinden fazla kıs
mının atıl olduğunu söylemek pekâlâ mümkündür. 
Emek, en yüce değer olmanın ötesinde; ulusların baş
ta gelen zenginlik kaynağıdır. Bu değerli kaynak, yıl
lardır kalkınıp duran Türkiye'de her gün biraz daha 
fazla israf edilmektedir. Yatırımlar gerilemeye devam 
ettikçe ve istikrar programı bu haliyle sürdürüldüğü 
sürece, ne yazık ki, bu israf daha da artarak devam 
edecektir, 

Değerli milletvekilleri, ANAP iktidarının ısrarla 
izlediği yüksek faiz, sıkı para ve kredi politikaları al
tında özel sektörün de, bırakın yeni yatırımlar yapma
sını, işletme sermayesi temininde bile büyük güçlük 
çektiği bilinmektedir. 1984 yılının ilk 7 ayında, 1983 
yılının eş dönemiyle karşılaştırıldığında, dar anlamda
ki para arzı yüzde l'ö.ö oranında azalırken, vadeli 
mevduatı da içeren geniş anlamdaki para arzı, yüzde 
18,2 oranında artmıştır. Aynı dönemde emisyon ve 
net banka kredileri, yüzde 11,5 oranında artmıştır. 
Bu rakamlar, Hükümetin IMF'nin öneri ve telkinle
rine uygun biçimde, sıkı para politikası uygulayarak 
para musluklarını kıstığı, kredi hacmini de reel ola
rak daralttığının göstergeleridir. Merkez Bankası kre
dilerindeki yüzde 1,7'lik daralma ve net banka kre
dilerindeki reel daralma yanı sıra, faiz oranlarındaki 
artışlar göz önüne alınırsa, özel sektörün neden yeni 
yatırımlara girişemeyeoeği ve yatırım yapmadığı açık
ça ortaya çıkar. 

Yüksek faiz politikasıyla amaçlanan tasarruf ar
tışı, gerçekleştirilemeyeceği gibi, yatırım hevesi, de 
kırılmaktadır. Bankalardaki vadeli ve vadesiz toplam 
mevduat artışı, nominal olarak 1984 yılının ilk 7 ayın
da 1983 yılı sonuna göre yalnızca yüzde 20,3'tür. Ger
çekte bu artışın fiktif bir artış olduğunu söylemek 
mümkündür. Söz konusu ilk 7 ayda, yüzde 28,8 ora
nında bir enflasyon olduğu göz önüne alınırsa, toplam 
mevduatta reel olarak yüzde 8,5 oranında bir gerile
me olduğu kolayca anlaşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, mevduat maliyetlerinin art
ması, kredi maliyetlerinin artmasını ve dolayısıyla ya
tırım taleplerinin kısılmasını sonuçlamafctadır. Yük
sek faiz politikasının sonucu budur. Türkiye, 5 yıl
lık bir istikrar programı uygulaması sonucunda, bu 
kez yüzde 50 gibi yüksek bir faiz oranının yarattığı 
yatırım tıkanıklığı ile âdeta 1980 öncesindeki başlama 
noktasına geri dönmüş bulunmaktadır. Uygulama bir 
yandan izlenen yüksek faiz politikası ile gönüllü ta
sarruflar artırılamaz ve bu nedenle öz&l kesim yatırım 
yapamazken, öte yandan Devlet gelirlerinden ve do
layısıyla yatırım kaynaklarından bu kadar kolay ve 
bu kadar istekli bir biçimde vazgeçerken, 1985 yılı için 
öngörülen yüzde 5,5'lik kalkınma hızına nasıl olupta 
ulaşılabileceği doğrusu merak konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada sözü Hüküme
tin dış ticaret politikasına getirmek ve üzerinde âdeta 
durulmayan, görmezlikten gelinen bir konuya da de
ğinmek isterim. ANAP iktidarının dış ticaret politika
sının temelinde bir ihracat fetişizmi yatmaktadır. (HP. 
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sıralarından alkışlar) Her ne pahasına olursa olsun, 
ihracatı artırma anlayışı esas tutuknuştur. İhracatın 
artırılması ve dış ticaret açığının 'kapatılması kuşkusuz 
hepimizin ortak arzusudur ve bu doğajl karşılanmalı-

-~ dır. Fakat, hemen belirtmek isterim ki, birkaç ayrıca
lıklı şirketin kazanç sağlaması için topluma ve ülkeye 
ağır ve adil olmayan yüklerin bindirilmesi ve bunun
da «İhracatı teşvik» adı altında yapılması kabul'edi
lemeyecek bir davranıştır. 

ANAP iktidarının izlediği dış ticaret politikası
nın son derece 'büyük ve sakıncalı maliyetleri vardır. 
Bunlardan önemli gördüklerimizden bazılarına dik
katlerinizi çekmek istiyorum. İhracatçılara vergi ia
desi», «Düşük faizli ihracat kredisi» vesak adlar 
altında çok büyük sübvansiyonlar verilmektedir. Bu 
sübvansiyonlar devlet kaynaklarından finanse edil
mektedir. Yurt dışında çalışan bir işçimizin normal 
yollarla ülkeye gönderdiği bir dolara cari döviz kuru 
üzerinden söz gelimi 400 lira ödeniyorsa, ihracatçının 
getireceği dolara Devlet, vergi iadesi ve diğer teş
vik önlemlerinin maliyetini de katmak suretiyle 400 + 
100, yani 500 lira gibi daha yüksek bir bedel ödemek 
durumunda bırakılmıştır. İhracatçının vergi iadesi adı 
altında aldığı bu fark aslında bir rant gelirinden, ha
vadan sağlanmış gelirden başka bir şey değildir. 

Oysa üretime katkısı olmayan bu tür spekülatif 
kazanç yollarının tıkanması bir bakıma toplumsal 
adaletin de zorunlu bir gereğidir. Üstelik bu durum 
hayalî ihracat olarak adlandırılan saptırmalarla dev
let bütçesine lüzumsuz külfetler yüklediği gibi ihracat 
gelirlerini de gerçekte olduğundan daha büyük göste
rerek şişirmektedir. Bu tür hayalî ihracat olaylarını 
basından hepimiz izledik. Bu iktidarın ihracat politi
kasının devlet bütçesine ve dolayısıyla bu bütçeye 
vergileriyle katılan vatandaşlarımıza getirdiği yükler
den bir tanesidir. Devlete ve yurttaşlarımıza bu yükü 
taşıtmaya hiç kimsenin hakkı olmamak gerekir. (HP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir hususu istirham 
ediyorum, Konuşurken bakanlara veyahut da Başba
kana değil, Genel Kurula hitap edin. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sağa sola bakamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa

yın Başkanım, Genel Kurula hitaptan başka bir yol 
izlediğimi zannetmiyorum. Eğer siz öyle bir zehaptay-
sanız, önce bana atfettiğiniz hareketin gerçek olup 
olmadığını ve neden bunu söylemek lüzumunu duy

duğunuzu da sizin takdirlerinize arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Karşılıklı sataşmalara meydan verme
mek için arz ediyorum efendim. 

Devam edin, devam edin efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, öte yandan sık sık yapılan deva
lüasyonlar ve açıktan verilen vergi iadeleri ihracatçı 
şirketlerin ihracat fiyatlarını yurt içi fiyatların çok 
altına indirmelerine ve hatta kendi aralarında reka
bete girişmelerine bile yol açmaktadır. Türk lirasının 
yabancı paralar karşısında her gün değer kaybetmesi. 
sonucunda ithal ettiğimiz malların fiyatlarının da sü
rekli arttığını göz önüne alırsak ortaya acı bir ger
çek çıkmaktadır. Dış ticaret hadlerinin sürekli olarak 
aleyhimize gelişmesi, ihraç malları fiyatlarının ithal 
malları fiyatlarına oranını gösteren bu endeks son 
yıllarda düşmektedir. 1973 yılı baz alındığında, yani 
1973 yılındaki ihraç fiyatları endeksinin ithal fiyat
ları endeksine oranı 100 olarak kabul edildiğinde, dış 
ticaret hadleri 1979 yılında 72,3'e düşmüş, ondan son
raki 5 yılda ise 29,2 puan birden gerileyerek yüzde 
43,1'e düşmüştür. Tekrar arz ediyorum; dış ticaret 
hadleri... (ANAP sıralarından «Ne gereği var?» ses
leri) 

Altını vurgulayarak tekrar etmek lüzumunu hisset
tim, onun için arz ediyorum değerli milletvekilleri. 

Dış ticaret hadleri 1979 yılında 72,3'e düşmüş, on
dan sonraki 5 yılda ise 29,2 puan birden gerileyerek 
43,1'e düşmüştür. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Anlaşılma
dı, bir daha tekrar et. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — İh
tiyaç varsa onu da yaparım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, bu gerilemenin anlamı çok açıktır, 
bir daha tekrar etmek isteyen arkadaşlarımın da özel
likle dikkat etmesini isteyerek, arzu ederek devam 
ediyorum; bu gerilemenin anlamı çok büyüktür. Tür
kiye aynı miktarda ihracattan 1984 yılında, 1973 yılın
da elde ettiği ihracat gelirinin yarısından daha az bir 
gelir elde edebilmektedir. Bu, bir başka deyişle ihraç 
mallarımızın fiyatı son 10 yılda yarı yarıya düşmüş 
demektir. Bu durumu ithalat açısından da tersiyle 
ifade etmek mümkündür. Aynı miktarda ithalat için 
Türkiye 1984 yılında, örneğin 1983'te ödediği ithalat 
bedelinin iki katından fazla para ödemek durumunda 
kalacaktır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, açıkça 
görünen odur ki, ihraç mallarımızın fiyatı son yıllar-
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da sürekli düşme göstermektedir. Sadece 1984 yılının 
ilk üç ayında bile 9,1 puanlık düşme olmuştur. Bu da 
fiyatları düşürerek ihracatı artırma politikasının 
«Dostlar alış - verişte görsün» zihniyetinin bir sonu
cudur. (HP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunu bir bakıma gelişmek
te olan ülkelerin kaderi biçiminde açıklamak da müm
kün değildir. İzlenen politika, dış ticaret hadlerinin 
bozulmasında büyük pay sahibidir. İşçinin alınteri-
ni, köylünün ürününü bu kadar ucuz satmaya hiç kim
senin hakkı olmamak gerekir. (HP sıralarından alkış
lar) Elde edilen dövizin bir bölümü tüketim malları, 
hele lüks tüketim malları ithalinde kullanılıyorsa, bu 
daha da belirgin hale gelir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten geçici rakamlara 
göre 1984 yılının ilk yedi ayında tüketim malları it
halatı 1983 yılının aynı dönemine nazaran yüzde 36 
oranında artış göstererek 265,5 milyon dolarlık bir 
büyüklüğe ulaşmıştır. Aralarında muzdan tutun da 
yabancı sigaralar ve lüks otomobillerin de yer aldığı 
tüketim malları ithalatının, toplam ithalat içindeki pa
yı böylece bir yıl içinde yüzde 2,2'den yüzde 4,6'ya 
yükselmiştir. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Kaçağa 
gidiyordu. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, oranın küçük olması, her bir do
lar için ne büyük maliyetlere katlandığımız dikkate 
alınırsa, bu kötü gidişi mazur göstermek mümkün 
değildir. Kaldı ki, böylece yıl sonuna kadar bu tür 
ithalatın 500 milyon dolar civarında bir meblağa ulaş
ması beklenebilir ki, bu da küçümsenmesi mümkün 
olmayan bir miktardır, öte yandan, «Bunlar kaçak 
olarak zaten giriyordu, biz, hiç değilse ithalini serbest 
bıraktık ve böylece vergi alıyoruz» demek ya da böyle 
bir mantığı ortaya koymak da bizim kanaatimize gö
re geçerli değildir. Gümrük kapılarımız, Nasreddin Ho
canın türbesi değildir. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) İktidarların görevi kaçakçılığı yasallaş
tırmak değil, onu önlemektir. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ihracatı teşvik etmenin bir yo
lu olarak, sık sık kur ayarlamalarına başvurulduğu 
da bilinen bir gerçektir. Devalüasyonla enflasyon ara
sında, bilim adamlarının «Devalüasyon - enflasyon 
fasit dairesi» adını verdikleri bir ilişkinin olduğu her
kesçe bilinir. Devalüasyonlar veya kur ayarlamaları 
çeşitli yollarla enflasyonu körüklemektedir. Bu ise, 
izlenen ihracat politikasının bir başka maliyeti olmak

tadır. Bütün bu maliyetler göz önüne alındığında, ih
racat artışının arkasında nasıl bir manzara bulundu
ğu, görüntüsünün nasıl yanıltıcı ve yüksek bedelli bir 
sözde başarı olduğu sanıyorum açıkça ortaya çıkmak
tadır. 

Biz, böyle bir ihracat politikasını uygun görmüyo
ruz. Sanayiciden, köylüden, üreticiden esirgediğin süb
vansiyonları sayıları 15'i geçmeyen büyük ihracat şir
ketlerine dağıtacaksın, yatırımlardan kıstığın kaynak
ları ihracat teşvikine kaydıracaksın ve bu yolla ihra
catı aktaracaksın. Bu, kabul edilmesi mümkün olma
yan bir yaklaşımdır. İhracatı artırmanın daha akılcı, 
daha az maliyetli ve maliyeti adil bir şekilde dağıta
cak yollar vardır, onlara başvurulmalıdır. Ne yazık 
ki, 1985 yılında da aynı politikanın devam ettirilece
ği görülmektedir. 1984 yık sonuna kadar kademeli 
olarak kaldırılacağı ifade edilen vergi iadeleri ve di
ğer teşvik önlemleri, geçenlerde bir gazetenin Sayın 
Başbakanın ifadesine dayanarak verdiği bir habere 
göre anlaşılmaktadır ki, 1985 malî yılı sonuna kadar 
da belli ölçüde azalsa da devam ettirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, çok iyi bildiğimiz gibi uzun 
yıllardan beri dış ödemeler dengemize çok olumlu kat
kılar sağlayan bir döviz kaynağına sahibiz. Yurt dışın
da çalışan işçilerimizin gönderdikleri dövizlerde, son 
iki yılda işçi dövizi girişlerinde önemli ölçüde düşme 
izlenmektedir. 1982 yılında 2 milyar doların üzerinde 
gerçekleşen işçi dövizi miktarı 1984 yılının ilk altı ayı 
itibariyle 621 milyon dolara düşmüştür. Yılın ikinci 
yarısında aynı temponun devamı beklenirse 1 milyar 
875 milyon dolar olarak belirlenen program hedefinin 
yüzde 60 ila 70 dolaylarında gerçekleşebileceği görül
mektedir. işçi döviz girişlerinde son iki yılda bu ka
dar hızlı ve büyük miktarda gerilemeyi yalnızca Bati-
Avrupa ülkelerindeki ekonomik bunalıma ve bunun 
yol açtığı işsizlik ve yabancı düşmanlığı neticesinde 
kesin dönüş yapan işçilerimizin sayısındaki artışa bağ
lamak kanaatimizce yeterli bir izahat değildir, işçile
rimizin dövizlerinin bir bölümünün cari resmî döviz 
kurunun bir miktar üstünde bir fiyatla işçilerden yurt 
dışında satın alındığı ve hayalî ihracat hadisesinde 
fon olarak kullanıldığı bilinmektedir, ihracattan sağ
landığı iddia edilen dövizler için üstü örtülü bir katlı 
kur uygulaması yürüten iktidar, bunu işçilerimizin 
yıllardır gurbet ellerinde horlanma pahasına çalışarak 
biriktirdikleri dövizler için uygulamayı neden düşün
memektedir; bunu sormak (isteriz. Bu hem işçilerimiz 
için daha hakça, hem de ülkeye daha gerçekçi ve 
ucuz döviz sağlama için bir yol kabul edilemez mi? 
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Değerli milletvekilleri, şimdi 24 Ocak fstikrar 
Programının ve onu kesintisiz bir uzantısı olan 1984 
Malî Yılı Bütçe uygulamasının doğurduğu bir başka 
önemli ve ciddî meseleye dikkatlerinizi çekmek iste
rim. istikrar programının uygulandığı 5 yıl boyunca 
izlenen fiyat, ücret ve maaş ile taban fiyatlar vergi ve 
faiz politikaları sonucunda yalnızca ekonominin mak-
ro dengesi- yatırım harcamaları aleyhine bozulmakla 
kalmamış, ne yazık ki aynı zamanda zaten mevcut 
olan bozuk gelir dağılımının altgelir diliminde yer alan
lar aleyhine daha da büyük ölçüde bozulmasına ne
den olmuştur. Bu, «Toplumun her kesimi üzerine dü
şen fedakârlığa katlanmak durumundadır» mantığıyla 
açıklanamayacak bir gelir dağılımı bozulmasıdır. 

İzninizle önce enflasyonun 1984 yılındaki gelişi
mini ve bu anlamda ne gibi sonuçlara yol açtığını da 
arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında en olumsuz ge
lişmeler fiyat artışlarında ortaya çıkmıştır. 1984 yı
lının tümü için hedef olarak başlangıçta belirlenmiş 
bulunan yüzde 25 oranındaki fiyatlar genel düzeyi ar
tış hızı, daha yılın dik yarısında aşağı yukarı gerçek
leşmiştir. 1983 yılında ortalama yüzde 30,6 oranında 
artış gösteren toptan eşya fiyatları genel endeksi, 1984 
yılının ilk 7 aylık döneminde toplam yüzde 28,8 ora
nında; ilk dokuz ayında ise, Ocak - Eylül 1984 itiba
riyle, yüzde 37,9 oranında artış göstermiştir. 1984 yılı 
ortalama artış hızının Eylül ayı sonu verilerine göre 
yüzde 51,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu 
rakamlar, 1984 yılında enflasyon hızının en iyimser 
tahminlerle bile, ortalama yüzde 51'in altında olma
yacağını göstermektedir. Toptan eşya fiyatları genel 
endeksindeki aylık artışlar izlendiğinde, nisan ve ma
yıs aylarında artışın hızının büyüdüğü, haziran ve 
temmuz aylarında yavaşladıktan sonra, ağustos ve ey
lül aylarından itibaren tekrar hızlanmaya başladığını 
göstermektedir. Bu durumda artma hızındaki eğilimin 
durmadığı ve yükselmeye devam ettiği söylenebilir. 
Genel endeks altgruplar halinde incelendiğinde; gıda 
maddeleri endeksinin ilk 9 aylık dönemde fiyatlar ge
nel düzeyinden daha hızlı arttığı görülür. 1984 yılı 
ilk 9 aylık dönemde gıda maddeleri endeksi, toplam 
yüzde 41,9 oranında artmıştır. Yıllık ortalama artışın 
temmuz sonu verilerine dayanarak yapılan hesaplama
lara göre, yüzde 60,6 oranında olacağı tahmin edil
mektedir. Gıda maddelerindeki bu hızlı fiyat artışının, 
enflasyonun tüketiciler üzerindeki etkisini daha da kö
tüleştirmekte olduğunu söylemek gereksizdir. 

Değerli arkadaşlarım, geçinme endekslerindeki ge
lişmeler de daha olumlu değildir. 1984 yılının ilk 9 

ayında Ankara geçinme endeksi yüzde 40 oranında, 
istanbul geçinme endeksi ise yüzde 34 oranında ar
tış göstermiştir. Bunlara karşılık genel yıllık ortalama 
artış hızları ise; sırasıyla yüzde 53,3 ve yüzde 45,3'tür. 
Endeksler haziran ve temmuzda nispeten yavaş ar
tarken, ağustos ve eylül aylarında artış tekrar hızlan
mıştır, 

Bütün bu rakamların ışığı altında, 1984 yılında ha
yatın tüketiciler için en azından yüzde 50'nin üstün
de bir oranda pahalandığı rahatlıkla söylenebilir. Ha
yat pahalılığındaki artış, hedeflenen yüzde 25'in iki 
katından daha büyük oranda gerçekleşmiştir. 

1984 yılı işçi ücretleri ve memur maaşlarındaki ar
tışlar, yüzde 25 enflasyon hedefine göre yapıldığından 
ve sonradan da ciddî bir düzeltme yapılamadığından, 
enflasyon hızındaki artış, özellikle bu kesimler için 
yıkıcı etkiler göstermiştir. 1980 istikrar Programının 
faturasının kimlere ve hangi sosyal kesimlere ödetil
diğini görmenin en basit ve açık yolu, kişi başına dü
şen millî gelir ve ücret artışlarının nasıl bir seyir izle
diklerine bakmaktır. 1977 yılı temel olarak alındığın
da, kişi başına millî gelir, 1979 ve 1980 yıllarında geri
lemiş; 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında ufak bir 
artış göstererek 1983 yılında 1977'dekinin 0,7 puan, 
1984 yılında ise 4,1 puan üstüne çıkmıştır. Buna kar
şılık gerçek reel ücret endeksi 1977 yılından başlaya
rak sürekli bir değişme eğilimi içine girmiştir. Reel üc
retlerin artış gösterdiği tek yıl 4,9 puanla 1982 yılıdır. 
istikrar programının uygulandığı 1980 -1984 yılları 
arasında kişi başına düşen millî gelirde 5,8 puan artış 
olurken, reel ücretler endeksinde aynı dönemde 27 
puanlık bir düşme ortaya çıkmıştır. Dönemin tamamın
da, yani 1977 -1984 seneleri itibariyle arz etmeye ça
lıştığımız dönemin tamamında kişi başına düşen millî 
gelir endeksi 4,1 puanlık artış gösterirken, reel ücret 
endeksi 51,1 oranında gerileme kaydetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kişi başına düşen millî ge
lir artar görünürken, yani pasta büyürken, reel ücret
ler 1977'deki düzeyin yarı yarıya altına inmiş ve işçi 
kesiminin ulusal gelir içindeki' payı, yani pastadan 
aldıkları pay yarı yarıya azalmıştır. Bu, üzüntüyle kay
detmek durumunda olduğumuz bir gerçektir, ikinci 
açık; gerçek reel ücretlerin düşme eğiliminin 1984'te 
de hızından bir şey kaybetmeden devam ettiğidir. Üc
retliler kesimi 5 yıldır kemerlerini yarı yarıya sık
mışlardır. Görünen odur ki, önümüzdeki yıllarda da
ha da sıkmaya devam edeceklerdir. 1984 yılında gerek 
Yüksek Hakem Kurulu uygulaması, gerek kamu kesi
minde Toplu iş Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu 
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uygulamalarıyla, öte yandan özel sektörde direkt ya 
da endirekt telkinlerle yapılan toplu iş sözleşmelerin
de işçi ücretlerindeki artış maalesef yüzde 30 dolayla
rındadır. Oysa, 1984 yılındaki enflasyon artış oranı 
yüzde 50'lerin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Bu noktada bir hususu altına çizerek arz etmek 
isterim. Toplu iş sözleşmesi düzeni demokratik re
jimlerde mutlaka piyasa koşullarına göre bir taraf
tan sendikalar ve bir taraftan işveren arasında serbest 
toplu pazarlık ilkelerine göre oluşturulmalıdır. Hükü
met en kısa sürede toplu pazarlık sisteminin serbest
çe oluşmasını sağlama yolunda ciddî adımlar atmalı
dır. (HP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu fırsattan istifade ederek 
maaş gelirleri üzerinde de bir nebze durmak isterim. 

1984 yılı içinde kamu personeli ücretlerine ilişkin 
düzenlemeler son derece yetersiz kalmıştır. Bu düzen
lemelerin vergi iadesi gibi yapay uygulamaların 1983 
sonu maaş gelirlerine göre ortaya çıkardığı artışın 
yüzde olarak hesaplanabilmesi güç olmakla birlikte 
en iyimser hesaplarla yüzde 35'in üzerinde bir artış 
getirmeyeceği kesindir. Kesin olan, kamu personelinin, 
memurların 1983 yılına göre gelirlerinde bir azalma 
olduğudur. Reel azalma oranının, enflasyon oranının 
yüzde 50'den az olmadığı düşünülürse yüzde 10 ila 
15 arasında olduğu rakamlarla ifade edilebilir. Oysa, 
rakamların ötesindeki piyasa gerçekleri de bunun da
ha büyük oranlarda olduğunu iddia etmek konusun
da bize hak vermektedir. Hal böyle iken, 1985 bütçe
siyle, yılbaşında yüzde 20, yıl ortasında da bütün yıl 
itibariyle yüzde 4 oranında ek bir artış öngörülmesi 
kaygı verici bir durumdur. Sayın Başbakana, Yüce 
Meclistin bu kürsüsünden, 1984 yılında verdiği, «işçi 
ve memurlara enflasyon nispetinin mutlaka birkaç pu
an üstünde gelir artışı sağlayacağız» sözünü hatırlat
makta yarar görüyor ve vaadini gerçekleştirmesini, 
izin buyurursanız bu Milletin bir vekili olarak onlar 
adına talep ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

Toplumda bir keşlimden, ekonomik nedenlerle bel
ki bir yıl için fedakârlık isteyebilirsiniz; bunu belki 
iki yıl yapabilirsiniz, diyelim ki üç yıl yapabilirsiniz; 
arnıa her zaman, sürekli olarak kendisinden fedakârlık 
beklenmek ya da bir şeyler vermek memur kesiminin 
alınyazısı olmamalıdır. (HP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada köylünün, çift
çinin durumuna da değinmek isterim. 

Tarım ve sanayi malları fiyatları arasındaki ilişki
leri gösteren ve bu anlamda tarımsal gelirlerin gös
tergelerinden birisi olan iç ticaret hadleri, son yıllarda 

tarım fiyatları aleyhine hızla .bozulmaktadır. 1982 yılı 
başında 74,2'ye düşmüş olan toptan eşva fiyatları iç 
ticaret hadleri, Ağustos 1983'e kadar sürekli düşerek 
62,1'e gerilemiş ve daha sonra yükselmeye başlayarak 
Mayıs 1984'te 78,8'e ulaşmıştır. Ne var ki, izlenen ay
larda tekrar düşmeye başlamış ve Haziran 1984'te 
75,4'e inmiştir. İstikrar programı fiyat makasını, ta
rım ürünleri fiyatları aleyhine açmıştır; açılma eğili
mi devam etmektedir ve muhtemeldir ki, önümüzdeki 
yılda da devam edecektir. Bunun anlamı, köylünün, ay
nı miktarda sanayi malı için; örneğin, gübre için, 
petrol için, traktör için, ziraî alet ve edevat için, hat
ta tarımsal ilaçlar için ödemek durumunda olduğunun 
daha fazla bir biçimde gerçekleşmesidir. Gerçekten, 
1984 yılında köylünün gübresine, şimdiye değin görül
memiş boyutlarda bir zam yapılmıştır. Bu konuda dev
let sübvansiyonu gerilemiştir. Çiftçinin gübresinin, 
traktörünün, tarım alet ve makinelerinin ve doğal ola
rak akaryakıtın enflasyon oranında zam görmesi bir 
yana, 1985 yılında Katma Değer Vergisi, Akaryakıt 
Tüketim Vergisi gibi nedenlerle çok daha ileri boyut
lara ulaşması âdeta kaçınılmazdır. Fiyat makasını, 
tarım aleyhine açmak, tarımsal gelirlerin reel olarak 
gerilediğinin en Önemli göstergeleridir. Taban fiyatla
rındaki nominal artışlar, reel anlamda bir artış ola
rak kabul edilemez. 

Öte yandan, 1983 yılının aynı dönemiyle karşılaş
tırıldığında, 1984 yılının ilk 7 ayında Merkez Banka
sınca açılan destekleme, tarım ve ihracat kredilerinin 
toplam kredi miktarı içindeki payları azalarak yüzde 
15,6; 3,8 ve 14,7'den yüzde 12; 1,5 ve 7,2'ye düştüğü 
bir gerçektir. Tarım kredilerinin, toplam kredi miktarı 
içinde zaten küçük olan payı iyice küçülmüştür. Ta
rım kredilerinde nominal olarak hiçbir artış kaydedil
memiş ve böylece yüzde 28,8 oranında bir gerileme 
ortaya çıkmıştır. Destekleme kredilerinde 1983 yılı so
nuna göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında, reel 
olarak da yüzde 53,3 oranında azalma olmuştur. Tem
muz sonu itibariyle ise yüzde 2,3 oranında nominal 
ve yüzde 40'a yakın bir reel azalma görülmektedir. 
Bu bilgiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kay
naklarından alınmaktadır. 

Merkez Bankası kanalıyla tarım kooperatiflerine 
kullandırılan Merkez Bankası kredilerinde Ocak - Tem
muz 1984 döneminde nominal olarak, Haziran ayı 
hariç, yüzde 71,3 oranında azalma olmuştur. 

Bu gerilemeler, tarımda desteğin çekildiğinin açık 
göstergeleridir. Böylece istikrar programının faturası
nın önemli bir bölümünü de köylüler ödemiştir, çift-
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çiler ödemiştir. Fiyat makası açılmaya devam ettiği 
sürece de, ki eğilim bu yöndedir, maalesef ödemeye 
devam edeceklerdir. Kaldı ki, 1984 yılında bizce ye
terli olmayan, düşük olan taban fiyatları 1985 yılın
da da Hükümete egemen olan ekonomi anlayışının 
bir sonucu olarak düşük tespit edilecektir. Bunu tah
min etmek için, bunu önceden görmek için kâhin ol
mak gerekmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında enflasyondan 
olumsuz bir biçimde etkilenen bir başka kesim de es
naf ve sanatkârlar kesimidir. Esnaf, halk deyimiyle, 
biraz evvel partim adına konuşan Sayın Genel Baş
kanımın da ifade ettiği gibi, âdeta siftahsız bir biçim
de dükkân kapatmak durumunda kalmıştır; sattığı 
malın yerine yenisini koyamaz hale gelmiştir. Esnaf 
ve sanatkârda da dayanma gücü bitmektedir. Bu ko
nuda iktidar şimdiye kadar herhangi bir iyileştirmeyi 
ortaya koyacak bir anlayış göstermemiştir. Gerçekten, 
1984'te esnaf ve sanatkâr kredilerinde nominal artış 
olmakla beraber, fiyat artışlarıyla beraber değerlen
dirildiğinde bunun reel anlamda bir gerileme olduğu-
açıkça görülecektir. 

Öte yandan, bundan yaklaşık 5 -10 gün önce Yüce 
Mecliste Taşıt Alım Vergisi ve motorlu taşıtlara iliş
kin vergi kanun tasarıları görüşülürken, Halkçı Partili 
milletvekillerinin, şoför esnafının bu vergilerden ayrık 
tutulmasına ilişkin önergesi, üzülerek kaydediyorum 
ki, iktidar partisinin oy çokluğuyla reddedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, emeklinin durumu böyledir, 
küçük sanayicinin durumu böyledir, küçük işadamının 
durumu böyledir. Piyasada iflaslar ve işyeri kapatma
lar çoğalmaktadır. Esnaf ve sanatkârlara açılan kredi, 
artmak bir tarafa, reel bakımdan hızla gerilemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılındaki icraatıyla te
mel eğilimlerinden birisi olduğu açıkça ortaya çıkan 
bütçe dışı fon uygulamalarının ekonomik açıdan bir 
değerlendirmesini yapmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, bu fonların başında Kamu Ortaklığı 
Fonu gelmektedir. Bu fon, kamuoyunda «köprü -
baraj satışı» olarak tanımlanan, Tasarrufların Teş
viki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkınr 

da Kanunla kurulan bir fondur. 
İster geliri satılsın, isterse ortaklık senetleri, his

seleri satılsın, burada sözkonusu olan, Devletin sahibi 
olduğu işletmelerin müstakbel gelirleri karşılığında eko
nomik anlamda bir nevi iç borçlanma sözkonusudur. 
Sanki havadan gelecekmiş gibi, Devlete kaynak sağ
landığı iddiası da geçerli değildir. Devlet bir anlamda 
halen bütçeye akan ve gelecekte de bütçeye akacak 
olan kendi gelirlerini bugünden ve maalesef kötü şart

larla (Elbette kötü şartlarla, alıcı için cazip olan, sa
tıcı için kötü şartlar ihtiva ediyor demektir) hiç kuş
kusuz satmakta, başkalarına İntikal ettirmektedir. Bu 
girişim Devletin gelecekteki gelirlerinin şimdiden satıl
masından, yani geleceğin şimdiden yenmesinden başka 
bir şey delildir. (HP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulamanın yeni kay
nak yaratması veya aynı anlama gelmek üzere, gönül
lü tasarrufları artırması da çok zayıf bir olasılıktır. Bü
yük bir ihtimalle gönüllü tasarrufların gelişimi değişe
cektir. Yani alıcıların zaten mevduat, hisse senedi, 
tahvil gibi biçimlerde tasarruf ettikleri kaynakların 
bir bölümü, eğer daha cazip görürler, eğer daha cazip 
şartlar ortaya konursa, gelir ortaklığı senetlerine aka
caktır. Satışlardan sağlanması beklenen gelirlerin kon
solide bütçe dışında bir fonda toplanarak, bütçe dene
timinin dışına taşınması, maalesef yürütmeye daha 

-esnek ve söylemek istemiyorum; ama keyfî uygulama
larda kullanabileceği bir kaynak yaratmaktadır. Unu
tulmamalıdır ki, bu fonların kullanılmasının pek ço
ğunda Sayıştay denetimi sözkonusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, satışlardan sağlanması bekle
nen gelirlerin, yani bir örnekle arz etmek gerekirse, 
Boğaz Köprüsü gelirlerinin önce bir kısmının, daha 
sonra daha büyük bir kısmının satışında sözkonusu 
olmasa bile, çok daha büyük rasyonel ve kârlı işlet
melerin gelirlerini satın almak isteyenlerin, özel teşeb
büsün nereden kaynak bulacakları sorusu akla gelir, 
hatta giderek bu satışları cazip kılabilmek için ban
kaların verdiği faiz oranlarının bir veya iki puan üs
tünde bir gelir öngörülmesi kaçınılmaz olduğuna gö
re ve bu yapıldığında bankalarda mevcut mevduatın, 
tasarrufların buraya kayması sonucu ortaya çıkacaktır. 
Bu, ülkemizde banker faciasından sonra bir banka fa
ciasının da gündeme gelebileceğine dair kuşkularımızı 
çekmektedir. (HP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — öde
tirler nasılsa. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, fonda toplanacak kaynaklarla yeni 
altyapı, köprü, baraj gibi tesislerin kurulmasından, 
altyapı hizmetlerinden konut yapımına kadar ve az 
gelişmiş yörelere, gerice yörelere yatırım götürmeye 
kadar bir çok amacın gerçekleştirileceği iddia edil
mektedir. Köprü gelirlerinden sağlanan 1 ila 2 milyar 
TL.'nin Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya, ge
rice yörelere gönderilmesi ne anlam ifade eder? Ne
ye çare olur? Urfa'ya giden yol, Ankara'dan istanbul 
Boğaz Köprüsüne nazaran çok daha yakındır. Eğer 
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oralara gerçekten gitmek istiyorsanız, bu bütçe içeri
sinde, bu yapı içerisinde Devletin oraya ayıracak pek 
çok kaynağı, imkânı, olanağı vardır. 

Doğu ve Güneydoğudaki yatırımları artırmanın... 
(ANAP sıralarından «Nasıl?» sesleri) 

Arz edeyim, örneğin ihracattaki vergi iadesi uy
gulaması güzel bir kaynaktır, oraya sevk ediniz. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ONURAL ŞEREF' BOZKURT (Devamla) — 

3-5 kişinin cebine haksız yerde girecek hiçimde sap
tırılması mümkün olan vergi iadeleri konusunda ga
zetelerin yazdıklarını 'biz unutmadık; siz unuttuysa
nız orasını bilemiyorum. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin; 
sataşmalara cevap vermeyin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğu Anado-
luya, diğer gerice yörelere bu Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Fonundan birtakım kaynağın transfe
rinin ifade edilmesi, sadece bu işin süslenmesidir. Bu, 
işin kamuoyunda fazıla tepki görmemesini sağlama
ya yönelik bir süslemedir. Buraya kadarki açıklama
lardan sonra sanırım bir tespiti yapmak durumun-

- dayız. 
1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısının daha sağlıklı 

bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için 1970*11 yıl
ların şortlarında ortaya çıkan derin ekonomik buna
lımın giderilmesi amacıyla 24 Ocak 1980'de uygu
lamaya sokulan İstikrar programını görmemezlikten 
gelmek mümkün değildir. Çünkü, tasarıya 1984 yı
lında oluşturulan Hükümet icraatına hâkim olan eko
nomik politika, söz konusu istikrar programının 
doğrudan ve kesintisiz bir devamı ve parçasıdır. 

öte yandan, bugünkü Hükümetin başı olan Sa
yın Başbakan, ya da Sayın Başbakanın yetki ve so
rumluluk dönemi, yalnızca 1'98'3 seçimleri sonrasıy-
la da sınırlı değildir. Kısa 'bir süre dışında ki, bu 
sürede izlenen politikalar da, küçük bazı ayrıntılar 
bir tarafa bırakılırsa, çok farklı olmamıştır. Bu prog
ramın hazırlanması, tespiti, uygulanması yasal an
lamda olmasa bile, ekonomik anlamda, ekonomik 
açıdan büyük ölçüde bugün işbaşında bulunan kad
roların yetki ve sorumluluğu altında gelişmiştir. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli ̂ arkadaşlarım, öte yandan bir hususu ka
bul etmek durumundayız. İstikrar programları yal
nızca Türkiye'nin gündeminde olan bir konu değil
dir. Özellikle 1970'ii yılların sonlarında ortaya çıkan 
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ekonomik bunalımdan çıkmanın reçeteleri olarak 
Amerika Birleşik Devletlerinden tutun, İngiltere ve 
Fransa'ya kadar, gelişmiş sanayi ülkelerinde, öten yan
dan, petrol ithalatçısı ülkelerde ve gelişmekte olan, ör
neğin Güney Kore'den, Arjantin'e kadar olan bir yel
pazede belli ölçüde uygulanmaktadır. Ne var ki, uy
gulamanın aldığı biçimler, getirilen önlemlerin es
neklik derecesi ve şiddeti, ufak tefek farklılıklar gös
termekle beraber, özde Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ve Dünya Bankası gibi, uluslararası para ve finans 
kuruluşlarının sürekli yol gösterme ve denetimi al
tında söz konusudur JBu yol gösterme ve denetim, za
man zaman pazarlık, zorlama ve hatta daha ileri bo
yutlara kadar gidebilmektedir. Bu etkiye karşı ko
yabilmek, ya da karşı koyma, pazarlıkta bulunabil
me gücü, o ülkenin içinde bulunduğu mevcut eko
nomik ve siyasal duruma, yönetimin ülke içindeki 
'gücüne ve doğal olarak da sübjektif niyetine bağlı
dır. Belirlenen programın dışına çıkmak önemli öl
çüde mümkün olmasa, mümkün görülmese bile, bu 

"çerçeve İçerisinde çeşitli politika ve amaçlar için ge
niş sayılmasa dahi, belirli bir manevra sahası mev
cuttur. Bunu söylersek yanlış söylemiş olmayız. Bir 
başka anlatımla, esası kaybetmeden sistem içinde 
belki ufak tefek bazı değişik yaklaşımlar ve alterna
tifler oluşturulabilir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle 1960'lardaki dö
nemde temel kalkınma stratejimiz, ithal ikamesine 
yönelik sanayileşme olarak tanımlanabilir. Bu stra
tejiyle, önceden dışarıdan ithal edilen mallar, yurt 
içinde tüketimi karşılamak amacıyla üretilmeye baş
lanmıştır. Yani, üretim büyük ölçüde yurt içi talebi 
karşılamaya yöneliktir, İç üretim, gümrük duvarları, 
kotalar ve hatta ithal yasaklarıyla âdeta koruma al
tına alınmıştır. Sabit döviz kuru sistemi uygulan
makta ve tahsisli döviz politikası izlenmektedir. Dö
viz kurunun düşük tutulması ve tahsisat sistemi sa
nayi için ucuz ithal 'girdisi sağlamaya olanak ver
mektedir. Sanayi, hem ucuz ithal girdisi, hem ucuz 
kredi ve hem de çeşitli teşvik tedbirleri ve sübvan
siyonlarla bu dönemde desteklenmiştir. Bu destekle
me belli ölçüde tarımda da yapılmıştır. Tarım ve 
sanayinin desteklenmesi, finans konusunu gündeme 
getirir. Bu dönemde genellikle başvurulan, açık fi
nansman yolu Merkez Bankası kaynakları olmuş
tur. Bir başka yaklaşımla, enflasyon içinde büyüme 
sağlanmıştır. 
„ Toparlamak gerekirse... 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — To
parla toparla. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Hakkımı istimal ediyorum değerli milletvekili. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Topallamak gerekirse, içe yönelik, enfiasyonist ve 
önemli ölçüde dış kaynak kullani'mına dayanan bir 
kalkınma stratejisi sonunda hem tarımda, hem de 
çeşitli sanayi kollarında önemli sayılabilecek 'bir ge
lişme sağlanabilmiştir. Ne var ki, sanayi hu dönem
de büyük ölçüde dışa bağımlı ve benzetmeye izin 
varsa, çarkları taşıma suyla dönen bir değirmen ni
teliğindedir, yüzeyseldir. Bunun doğal sonucu, yani 
sanayii beslemek için yapılan dışalımlar, giderek dış 
ticaret ve doğaldır ki dış ödemeler açığı günden gü
ne hızla artış göstermiştir. 'İzlenen nispî gelişme ve 
yüksek gelirler politikası o dönemde talep açısından 
(belki de önemli 'bir sorun doğmamasına olanak ve
rebilmiştir. Ne var ki, 1970'li yılların ikinci yarısın
dan itibaren ülkemizde sorunlar yoğunlaşmaya 'baş
lamıştır. Petrol fiyatlarındaki çok hızlı ve büyük 
sıçrama, ithalat faturasını büyük ölçüde kabartmıştır. 
tç talepte tıkanmalar ortaya çıkmaya 'başlamıştır. 
Döviz .'ihtiyacı çok fazla artmasına rağmen, döviz 
gelirleri aynı hızla artmadığı için, döviz sıkıntısı baş 
göstermiştir. Ek olarak yeni dış kaynak bulunama
dığı gibi, dış borç anapara ve faiz ödemeleriyle jgün-
deme gelmiştir. Büyük ölçüde ithal hammadde ve 
anamalı girdilerine 'bağımlı olan sanayi, döviz yok
luğu nedeniyle ithalat yapılamadığı için üretim ya
pamaz hale gelmiş, kapasite kullanım oranları bü
yük ölçüde düşmüştür. Enerji, limanlar, ulaştırma 
•gibi altyapıdaki tıkanmalar o dönemde sorunların 
daha da artmasına yol açmıştır, özellikle 12 Eylül 
öncesinin kaosu, 1970'li yılların sonlarında hızla 
artan bir enflasyon ortaya çıkarmış ve ekonomi bat
ma noktasına gelmiştir. 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Bu
güne gel (bugüne. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Onu ben size söylemek isterini. 

24 Ocak İstikrar Programı işte hu 'belirlemeye " 
çalıştığımız sorunları çözmek, ekonomiye canlılık ka
zandırmak gerekçesiyle gündeme getirilmiştir ve yak
laşık 5 yıldır da uygulamadadır. Bu 5 yılın sonunda 
ulaşılan nokta, toplumun büyük çoğunluğunun eko
nomik açıdan 'görülmemiş boyutlarda yıkımına rağ
men başlangıçtan farklı değildir. Yani bu önlemler 
belirli dozlarda 5 yıldır uygulanmasına rağmen, mü
temadiyen dön ha dön memleket aynı noktaya gel

mektedir. Bundan sonrası için de farklı olacağı sa-
nılrnamatıdır. 

Değerli arkadaşlarım, öte yandan bu modelin bi
ze has bir model olduğu iddiadannı ortaya koyan
lara da burada hak verip vermemek durumunda ol
duğumu arza gayret gösterdim. (ANAP sıralarından 
«Tabanınız bitti, seçime gidelim» sesleri) 

Değerli arkadaşlari'm, «seçime gidelim» sözüyle 
ikide bir «taban bitti» diyorsunuz. Sizin lügatınızda.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Sizin lügatmızda (v) harfinin okunması (b) midir? 
Sizi buraya gönderenler taban değil tavandır ve bu 
uygulamayı sürdürmeye devam ederseniz 1988 seçim
lerinde o taban dediğiniz tavanın kimin altından 
sıyrılıp kimin üstüne çıktığını siz de biz de görece
ğiz, bunu böylece bilesiniz. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlamak istiyo
rum. (ANAP sıralarından «bağla bağla» sesleri) Sizi, 
evvela o taban dediğiniz bu Yüce Ulusun size oy 
veren insanlarına saygıya davet ederim. Taban de
ğildir onlar, onlar yüksektir, halk yüksektir, ulus 
yüksektir, siz onlara taban diyemezsiniz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen bağırarak hi
tap etmeyin, daha sakin hitap etme yolları vardır; 
keza arkadaşlarımdan da rica ediyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlamak istiyorum. 
Klasik tanımıyla pasta büyümelidir; fakat onun ka
dar önemli olanı, pastanın dilimlerini dengeli dağıt
maktır. Bize göre demokratik parlamenter rejim ve 
özgürlükler sistemi içinde kalkınma dkonomifc, sos
yal ve siyasal ̂ yönleriyle bir bütündür. Kalkınma bu 
haliyle toplumu oluşturan tüm kesimleri kavrama-
lıdır. Bu yapılamıyor, 'ekonomik geleceğin ya da 
Ekonomik gelişmenin bir başka safhasına erteleni
yorsa, yani ulusal gelir adil ve hakça olmayan öl
çüler içinde dağılıyor, toplumun büyük bir kısmı 
yolsuzluk, sefalet ve fukaralık içinde kıvranırken 
ancak-belirli ve sayılı kişiler kalkmıyorsa, orada ger
çek ve sağlıklı bir gelişmeden söz etmeye olanak 
yoktur. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İktidar bizim düşünmekte olduğumuz gelişme mo
delinden yana gözükmemektedir. Bunu 1984'teki uy
gulamalarıyla göstermiştir, mevcut bütçe ile de aynı 
eğilimde olduğunu göstermeye devam etmektedir. 
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Bütün 'bu arz ettiğim nedenlerle Halkçı Parti, 1985 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına olumlu oy ver
meyecektir. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Muhterem arkadaşlar parti, grupları adına ko

nuşmalar sona ermiştir. Şimdi sıra şahsî konuşma
lara gelmiştir. Daha önce 'Danışma Kurulu önerisi 
istikametinde vermiş olduğunuz karar gereğince söz 
sırası almış olan arkadaşlardan, önce lehte konuş
mak isteyene, bilahara aleyhte konuşmak isteyene ve 
imkân doğduğu takdirde de üzerinde konuşmak is
teyene söz vereceğim. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — imkân 
doğarsa. 

BAŞKAN — Tabiatıyla imkân doğarsa. İki mil
letvekili konuşabilir, Hükümet ve Komisyondan son
ra söz hakkı doğarsa ta'biatıyla söz verilecek kişi de 
üzerinde konuşacak kişidir. 

Şimdi söz sırasını kaydettiğimiz arkadaşlardan 
Sayın Hakkı Artukarslan'a soruyorum : 
Sayın Hakkı Artukarslan, lehinde, aleyhinde, üze
rinde, hangi istikamette konuşacaksınız? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Lehinde 
konuşacağım. Şimdiye kadar teamülde 'böyle bir şey 
yoktu; fakat böyle bir karar alınmış. 

BAŞKAN — O, Yüce Meclisin verdiği karara 
karşı gelmek gibi bir durum olur, o şahsî 'görüşünüz 
olur. 

Buyurun Sayın Artukarslan, lehinde söz veriyo
rum. 

Sayın Artukarslan, söz süreniz 20 dakikadır, bu 
süreye özellikle riayet edilmesini sizden ve bundan 
sonra konuşacak arkadaşlardan Başkanlık Divanı 
adına hassaten rica ©diyorum. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, sayın millî iradenin temsilcileri milletvekili 
arkadaşlarım; bütçe üzerinde konuşmak üzere hu
zurunuzdayım, Yüce Meclisi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. * 

Konuşmama geçmeden iki hususu arz edeceğim. 
Benden, bundan evvelki konuşmacılar gibi akade
mik, edebî ve 'teknik değerleri haiz bir konuşma bek
lemeyiniz. (Alkışlar) Âdeta köylü, kasabalı, esnaf gi
bi, size derdini anlatanların tarzında bir üslup içe
risinde kelam edeceğim, dolayısıyla da sabrınızı di
liyorum. 

Tatil yapmadım, doğuyu, batıyı, il, ilçe, kasaba ve 
köy bazında 'gezdim, bir şey öğrenmek istiyor idim; 
Türk Vatanımın çevreleri ve yöreleri arasındaki fark
lılık nedir, insanı nedir, ekonomisi nedir? Peşinden 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri ağırlı
ğıyla takip ettim. Büyük Millet Meclisine indirilen 
Bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonunda çok büyük me
sailer neticesinde 'gerçekten didiklenerek hazırlanıp 
getirilmiştir ve bizler de orada büyük çapta fayda
lar sağladık. Huzurunuzda bazı tespitlerimi, görgü
ye dayanan intibalarımı arza çalışacağım. 

Türkiye'nin batısı,- kuzeyi, güneyi, doğusu gezil-
diğinde hepsinde görülen büyük bir kıpırdama var; 
bu tablo ve şu tablo da bir kıpırdamadır. Allaha şü
kür inkıtalardan sonra ilk Büyük Millet Meclisi, ona 
dayalı Hükümetin ilk bütçesini Milletine ve Milletin 
iradesi Yüce Meclisine indirmiştir, bununla gurur 
duyuyorum. (Alkışlar) 

Anadolu tarih boyutunda rahat bırakılmadı, bu
gün de, yarın da bırakılmayacaktır. 

Bu hususu şunun için belirtmek istiyorum : Bizi 
rahat bırakmayanlar Mecliste partiler arasına, üni
versitelerde talebeler arasına, işçi ve işverenler ara
sına sızmış; kapitalist ülkeler sermayeyi, sosyalist ül
keler ise işçiyi ve sosyal hakları istismar etmişler. Bu
nun bağdaşır halini tespit etmek ve bir daha Tür
kiye'yi 12 Eylül evveline götürmemek üzere, Büyük 
Millet Meclisinin dikkatlerini istirham ediyorum. 

Cumhuriyetimiz '60 inci yılını aşmıştır. Çok par
tili sistem 40'ına merdiven dayadı. Bu demektir ki, 
rüştüne varmış durumdayız. Bu durum, üç müdaha
le; 1960, 1972 ve 1980 müdahalelerinden sonra, mil
letin, Ordusundan kendisine temin edilen ortamla tek
rar seçimle, demokratik usulle Büyük Millet Mec
lisinde temsil edilmesi temin edilmiş ve bu fevkala
de olayda ise, bize büyük bir mesuliyet izafe edil
miştir. Bundan sonraki başarısızlıklarda, bu Yüce 
Meclisin büyük günahı olacaktır. Dolayısıyla biz bu
rada el ele vererek, birbirimizi severek, kucaklaya
rak ve biribirimizi dinleyerek geçmişten aldığımız 
derslerle kendimize yön vermek mecburiyetindeyiz. 
(«JBravo» sesleri, alkışlar) 

Bu meclis, inşallah demokrasiyi tam olarak de
vam ettirecek ve bundan sonra hiçbir inkıtaya im
kân kalmayacak ve Avrupada özlenen demokrasi
den daha üstün bir ortama girilecektir. 

Şansımız büyüktür. Bu şans, başımızda ordunun, 
milletin ve bizlerin sevdiği, saydığı bir Reisicumhu
rumuz var; önümüzde 4 yıl var; Milletin 40 yıllık 
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deneyim ve tecrübesi var. Sağı denedi, solu denedi, 
•birleşmeyi denedi, kavgayı denedi ve demokrasinin 
mektebi olmadığı için, 'bu müddet zarfında da genç 
çağında bu kavgaları yererek 40 yaşın rüştüne vardı. 
Dolayısıyla 'bu Meclis, 'biraz evvel söylediğim gibi, 
diğer Büyük Millet Meclislerimden daha büyük bir 
vebal ve günah altında olan bir meclistir. 

İktidarın ve muhalefetin tavrı, yasaların ve Ana
yasanın Türk Milletinin kaderi üzerinde ehemmiyetli 
olabilecek 'bir tavır içerisinde olması gerekir. Bası
nın tutumu, bu tecrübelerden dolayı minnetle anıla
cak hale 'gelmiştir. 3 cerrahî müdahaleden sonra is
tikrarın yapılmamasının vebali, tarih önünde çok bü
yük olacaktır. 

Anarşi ve terörle mücadeleye azimle devam edil-
mek'tedıir ve devam edilmelidir. Eruh ve Şemdinli'de 
vuku bulan hadiseler içimizi sızlatmıştır. Ölen subay
larımızın, astsubaylarımızın ve askerlerimizin önle
rinde saygı ve hürmetle eğiliyoruz; büyük şehittir
ler; Allah rahmet eylesin. 
-.. Sayın milletvekilleri, 'ben kalkınmada öncelikli yö
relerin en geri kalmış illerinden gelen bir milletvekili 
olarak, konuşan arkadaşlarımdan daha farklı, başın
da da söylediğim gibi, yazarak değil, gelip burada 
çizerek, yüklendiğim, hayatımda tecrübelerimle ka
zandığım şeyleri sizlere arz etmek ve 'gerçekten kal
kınmada öncelikli yöreleri bizatihi size arz etmeye 
çalışacağım. 

1. Güneydoğu ve Doğunun kalkınmasında böl-
ıgecilk zihniyeti 'gütmeden, doğusu, batısı olmadan; 
Edirne'den Kars'a kadar Türk Devleti, vatanı ve 
milletiyle bir bilek ve bir yumruk gibidir. Ancak, 
bir yerdeki acı ve sızı tüm vücudu rahatsız ettiği gibi, 
gelişmemiş yörelerdeki bazı ihtilatiar elbette ki bizi 
rahatsız etmektedir. Dolayısıyla, ben bunu zaman 
zaman kullanırsam, bir bölgeyi kastederek konuşu
yorum tarzında alınmamasını bilhassa rica ederim. 

Eğitimde fırsat eşitliği, sanayi yatırımlarının oluş
ması, tarımda sulama, hayvancılık, altyapı, bilhassa 
yol, mevsim şartlarının 'kısırlığı -bizdeki hadiselerin 
büyüklerinden- rotasyonla memur tayini ve zorluk
ları, aile ekonomisi, işsizliğin yarattığı göç ve zor
luklar. 

Şimdi, eğitimde 'fırsat eşitliği yönünden meseleyi 
ele alıyorum. Bizim eğitim tarzımızda yeni çıkarılan 
gerice yörelerin kalkınmasında vergi indiriminden fay
dalanarak daha kaliteli memur ve öğretmen geleceği 
ümidini taşımaktayız. Ümit ediyoruz ki, Devlet de, eği
tim ve öğretimde bazı katkılarla eğitim eşitliği geti
recektir. Aksi takdirde, Bingöl Lisesinden, Muş Li
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sesinden, Adıyaman Lisesinden, Hakkâri Lisesinden 
mezun olan çocukların, İstanbul ve Ankara'da oku
yup da onunla kalmayıp kurslara gidip özel hoca
larla yetişenler karşısında üniversiteye girebilmesi 
mümkün değildir, Kalkınma eğitimden geçeceğine 
göre, ilk yapılacak hizmet Güneydoğu ve Doğuya 
eğitimde fırsat eşitliği getirilmesidir. <HP sıraların
dan alkışlar) 

Sanayi .yatırıırnlarının oluşması ise, süregelen bir 
olgudur, Doğuya büyük çapta bu hizmet götürüle-
memiştir. Bunun sebepleri vardır. Konumu zor şart
larda, ihracatı imkân bakımından zor şartlarda, in-
sangücü .'teknik bilgisi itibariyle çok zor şartlarda, 
sermaye yok, bilgi birikimi yok. Ne yapacağız? Dev
let buraya sanayii götürecek. Devlet ise sanayii gö
türürken, bizdeki mevcut devlet sanayileri, yani KİT' 
ler zarar ederken IDoğuda yeniden böyle bir fâaliyet 
talebinde bulunuyoruz. Bu husus gerçekten devletin 
fedakârlığı ile olabilecektir. 

'Ben burada bir hususu bilhassa Hükümetimizden 
istirham ediyorum : 'Sanayi yatırımlarının Türkiye'de 
KİT'ler olarak satışında Doğuda bu yola gidilmemeli, 
Doğudaki tesisler mümkün olduğu kadar ora halkın
ca işletilecek durumda ise onlara, değilse devlet ta
rafından işletilmeye devam edilmeli ve o yörenin in
sanı sermayede, bilgi birikiminde geliştikten sonra bu 
tesislerin devri cihetine 'gidilmelidir. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Tarım ve sulamada gerçekten büyük bir şansız
lığımız var. Gerçeği, Toprak-Sü şöyle bir politika 
gütmektedir: Götürülecek suyun hesabını, rantabli-
tesini yapmakta, toprak sayımını ve verimini hesap 
etmekte ondan sonra yatırıma geçmektedir. Doğu ve 
Güneydoğuda Allaha şükür i>u gerçekleşmektedir; 
toprakları vardır, olacaktır, göreceğiz inşallah. Ku
zeyde ise, yine Karadeniz Bölgesinde hava ve iklim 
şartlarının meydana getirdiği bir özellik vardır. Do
ğunun ortası olan, Sivas'tan başlayıp da Ağrı'da bü
tünleşen bir balıksırtı vardır. 'Bu balıksırtı, hem dep
rem fayıdır, hem de mevsim itibariyle yüksek oluşu 
bakımından karları, coğrafî bakımdan da mevsimleri 
serttir. Bu durumda buralardaki toprak azdır. Eko
nomik yapısını Antalya ve Adana hesabının içerisine 
alırsak, Iküçük topraklarımıza su götürülmesi müm
kün olamayacaktır. Bu ise, Doğuda az toprağından 
da faydalanamayanların ki bizim bir özelliğimiz da
ha var, arz etmeden geçemeyeceğim, Türkiye gene
linde doğumun en çök olduğu yörelerdeniz. Bu yeni 
doğanlara yer veremediğimize, iş veremediğimize gö-



re hu insanlar istanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Ada-
na'ya akın edecektir. Ümit ediyorum, inşallah, Di
yarbakır Ovası, Urfa Ovası, Harran Ovası biter de 
Doğu Anadolulu orada istihdamı imkânı bulur. Onun 
için, çok büyük çalışmalarıyla Güneydoğu ve Do
ğunun kalkınmasında, fonlar da dahi, imkânlar ha
zırlayan Hükümetimize buradan teşekkür etmek isti
yorum. inşallah bunu erkenleştirir; 'insanımız oradan 
buralara gelmek zorunda kalmadan kendi bölgesin
de hlizınet 'imkânı hulur. 

Hayvancılık konusuna gelince : Hayvancılık; bazı 
arkadaşlarım takıldılar, bir noktada bizim birinci de
recede geçimimizdir, ekonomik yapımız hayvancılığa 
bağlıdır. Eğer hayvancılığımız tasvip görmez, destek 
görmez, sübvansiyon görmez, eğer hayvancılığımız 
için ihracat imkânları geliştirilemezse, Doğu Anadolu
lu çok daha perişan duruma düşecektir. 

Rotasyonla memur meselesini arz ederken bir hu
susa dikkatinizi çekmek isterim. Rotasyonla memur 
götürülmesi bizim Hükümetimizin eseri değildir, ve
rilmiş bir kararın tatbikatı şeklindedir. Aile ekonomi
sine bağlı, küçük vasıftaki öğretmen ve ona benzer 
memuru yerinden alıp bir başka yere götürdüğünüz 
zaman bu kopukluk ekonomik geçinme şartları içe
risinde verimliliği bırakınız, istifa edecek duruma ge
tirmektedir. Ne yapıp yapıp rotasyonla bu tatbikatı 
düzeltmek; eğer memur Devletine, Milletine güvenli 
vatansever hareket etmiyor, kanunları, ve yasaları 
çiğniyorsa, Devlet kulağından tutmalı kapının önüne ; 
bırakmalıdır. Eğer bu sadaketleri tamam ise, rotas
yonla taciz edilmemelidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Millî Eğitim . 
Bakanı dinlesin bunu özellikle. 

EAŞKAN — Sayın Artukarslan, Bütçenin üzerin
de mi konuşuyorsunuz, yoksa lehinde mi konuşuyor
sunuz (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Başka 
şeyden konuştuğumuz yok. 

Kalkınma için evvela istikrar ve barış; Hüküme
tin, siyasî partilerimizin ve Meclisimizin tutumu ehem
miyeti büyük Türk Milletinin kendine has bir özel
liği vardır. Hiçbir millete nasip olmayan, geçmişte 
büyük tarihî olaylara şahit olmaktayız. Meselenin gü
lümseyerek, benimseyerek değil, ciddî bir kulakla din
lenmesini bilhassa rica ediyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) En zor şartlarda, millî mücadelede, hiç kim
se Türk Milleti bir daha var olmaz dediği zaman bu 
millet seferberlik artığı, yaralı, çarıklı; çocuğu ve yaş
lısı ile Mustafa Kemal ile beraber İstiklal Harbini ve-
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rebilmek gibi dünyada emsali gösterilmemiş bir ba
şarı göstermiştir. Ben iddia ediyorum, orada başarı 
gösteren bu millet ekonomik manada da başarı gös
terecektir. Bu başarı, topyekûn ecdadımızdan bize 
tevarüs eden ekonomik ve iktisadî görüşümüzle, ta
sarruf esprisi içerisinde Milletimize radyodan, tele
vizyondan, basından yapılacak, «Çok çalış, ben de 
çalışayım, sen de çalış» gibi telkinlerle umumî bir se
ferberlik açmak manasında mal var edilmeli, dünya 
arenasında istiklal ve hükümranlığımızın temininde 
gösterdiğimiz başarıyı ekonomik savaşta da gösterip, 
dünyaya Türk Milletinin her hususta başarılı olacağı
nı ispat etmeliyiz. (Alkışlar) 

Bu arada kalkınmada diğer uluslara baktığımız za
man; ben meselenin söylentiler şeklinde olanından pek 
esinlenmiyorum, işte bir misal; Almanya Krallıkla 
idare edildiği zaman Bismark «Dünyanın kulpu olsa 
sollardım» diyordu. Bu, Alman insanının iç ahlakının 
neticesi idi. Aynı Almanya'da cumhuriyet çıkmazla
rında bir faşist Hitler gelmiş bütün dünyaya meydan 
okumuştur. Bir Amerika müdahale etmese idi, Afri- , 
ka ve Asya'da onu durduracak bir güç bulunamaz ha
le gelmişti ve yine aynı Almanya, işgal gördükten 
sonra ikiye bölünmüş ve. bugün liberal Almanya dün
ya ekonomisinde belki birinci, komünist Almanya ise 
dünya 8 incisidir. Bu da gösteriyor ki, meseleleri mil-
leijlere mal edemezseniz rejimler ve değişiklikler mil
leti ne bir yere, ne de ekonomik başarıya götürebilir. 
Bir şeyi halka mal etmek ve onunla gitmek lazımdır. 
işte bu politika da Anavatan Partisinin ve onun Hü
kümetinin ana politikasıdır. 

Arkadaşlarımız bir şey yapılmadı dedi. Anayasa
nın öngördüğü tüm kanunları bu Meclis çıkarmıştır. 

Vergi Reformu, Katma Değer Vergisini çıkarmış
tır; bakanlıkların birleştirilmesi tahakkuk ettirilmiştir, 
mahallî seçimler fevkalade düzenli yapılmıştır, ihra
cat ve ithalat şartları geliştirilmiş, Türk Paarsını Ko
ruma Kanunu kaldırılmış, servet beyanı kaldırılmış, 
yıllardır kesilen elektrik kesintisi kaldırılmış, döviz 
serbestisi aklı almayanlarca ispatlanarak serbestçe de 
temin edileceği gösterilmiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) Tarım Reformu yıllardır sakız gibi dillere pe
lesenk edilirken, çok kısa bir zamanda Iju Meclis ta
rım reformu çıkarmıştır. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bırak sen cevap ver
meyi. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dep
rem konutları mevzuunda konuşan arkadaşlarıma da 
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cevap vermeden geçemeyeceğim. Çok büyük deprem
ler yığınından sonra Bingöl geçilmiştir. Hâlâ orada 
depremden kalma olaylar Karlıova'da, Varto'da, 
Muş'ta da devam etmektedir. Bunun peşinden aynı 
zamanda Diyarbakır Lice, onun peşinden ise, Van' 
da yapılanlar olduğu gibi yerinde durmaktadır, ilk 
olarak bu Hükümet zamanında görülmemiş bir ba
şarı gösterilerek beş ay gibi kısa bir zamanda Er
zurum gibi, çok yüksek bir seviyede olan bir yere 
vatandaşın oturabileceği, kalabileceği evler temin 
edilmiştir. Bu takdire şayan büyük bk başarıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine, yıllardır 'bir uçak fabrikası politikası gü-
ıdlerdik. Olur mu olmaz mı kavgası devam etti; onun 
da temeli atılmıştır. Afşin Elbistan Termik Santralının 
açılması ve buna benzer sayılacak binlerce hizmet ol
muştur. Gönlüm isterdi ki, buraya çıkan muhalif ve 
muvafık olanlar hakkı teslim ettikleri yerde hakkı, 
tenkit edilmesi gereken yerde tenkiti yapsınlar. Ne 
yazıktır ki, biz bu üslubu eskiden aldık, sanki devam 
ettiriyoruz. 

Şimdi ben kısaca Sayın Sunalp Paşanın soruları
na veyahut da Ibize tevcih ettiklerine az da olsa bir 
temas edeceğim. Şimdi Sayın Paşam diyor ki.., (HP 
ve MDP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYBZÎT (Kahramanmaraş) — 
Şahsı adına konuşuyor cevap vermesi olur mu? Hü
kümet misiniz, parti sözcüsü müsünüz? 

HAKKI ARTUKASLAN (Devamla) — Rica 
ederim, beni dinlemeye... Müsaade edin o konuşur
ken biz ne yaptık?... 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Artukarslan, buna ce
vap şeklinde değil de... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hayır 
efendim, cevap vermiyorum. Sunalp Paşaya saygı 
ve takdirlerimi söyleyerek bitirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, şahıslara hitap ede
mezsiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Oldu 
efendim. 

BAŞKAN — Hitap edıilecek yer 'Büyük Meclis
tir. Bu itibarla şahıslardan bahsetmek suretiyle fi
kirlerinizi ve görüşlerinizi aksettirmeyin. 

M, TURAN BAYEZtT »(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, örtülü konuşturacaksınız efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Oldu 
efendim^ Ne diyalogu? 'Biz gece sabana kadar bu-
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rada nöbet bekleyip de söz sırasına girmeye çalışır
ken, muhalefetteki kardeşlerimizden bir tanesi yok
tu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aslanda muhalefet ıböyle yapılmaz. Sırf burada 
konuşmakla da bu iş bitmiyor; ondan sonra kalkıp 
«Neden muhalefet sıraya giremedi?» diyoruz. Hiç 
olmazsa şekil değiştiriyoruz, lehte ve aleyhte duru
muna çeviriyoruz ve size söz veriyoruz; bu alelade 
bir şey değil. i(JANAP sıralarından alkışlar) 

Gönlüm şunu istiyordu. Bütçenin hizmet başa
rısına lişaret edilmeliydi, öyle 'bir karamsar tablo 
çizildi ki, inanın ben kendi kendime battık sondım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz de aynı tabloyu 
çizdiniz Sayın Artukarslan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Yine 
aynı arkadaşlardan bazılarından dinledim, âdeta bu
rada millete selam gönderir tarzda, birbirimize hitap 
etmemeliyiz. Eğer bu böyle giderse aramızda hiçbir 
zaman için gönlümün razı olmadığı hâdiseler olur. 
Bu Meclis fevkalade bir Meclistir. Bütün meclis
ler öyledir de, bu Meclis de fevkalade bir Meclis
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla benim 
istirhamım, muhalefetle olan diyalogumuzda hiçbir 
zaman için kopukluk olmasın; suyu bardakta, top
rağı saksıda, ticareti tezgâhta, siyaseti koltukta yap
ma devri bitti. Bundan sonra halkla beraber* hal
kın içinden gelerek, ona dayanarak onunla olmakla 
politika olabilir. Çağ kapandı, herkesin bunun far
kına varması lazım. İktidarla muhalefet ayrımı yap
mıyorum, iktidar mensupları da halka yaklaşım tar
zında buna dikkat etmelidir. Türk Halkı 1983 seçim
lerinde dünyada hiçbir milletin yapamayacağı bir 
olayı gerçekleştirmiş, tek başına bir iktidar çıkara-
bilmiştir., 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, süreniz doldu, 
maalesef.., 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — 5 da
kika müsaade edinf, 

BAŞKAN — Buyurun, toparlayın.; 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — «Hiç 

yatırım yok; ama biraz kıpırdama var.» Ben bir ce
vap bulamadım buna. Yatırım hem yok, hem bir kı
pırdama var. 1980'ıin karanlığa bölünmüş bir Tür
kiye'si vardı; 1978 - 1979 - 1980. İstanbul'dan Hak
kâri'ye kadar gittiğiniz zaman, petrol temin etme-
mişseniz Kayseri'de mi, Kırşehir'de mi, Bolu'da mı 
kalacağınızı AÛah bilir. Yük kamyonu sırtında, ben 
de şoför mahallinde uyurdum. 'Bütün petrol porpala-
rının önüne büyük bir kalas konmuş, «petrol yok» 
denmiştir ve karanlığa bürünmüştür. 
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Türkiye'de o gün iddia edilen; Japonya'daki Se
faretimizde çalışanların maaşını döviz olarak ödeye
meyecek bir hale düşürülmüş bir Türkiye. Bir çık
maz ve açmaz. Tarladaki tahıl ve ürün yerde kalmış, 
arabanın sırtında mal kalmış, memleket ise, 1 milyon 
dolara muhtaç bale gelmiş. Acaba 'buna çare ola
rak kim geldi, kim çare buldu? Bunu sorma'k bizıim 
hakkımız değil mMir? 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ne 'ilgisi var bunun? 

HAKKI ARTUİKAIRSLAN (Devamla) — Müsaa
de edin, kızmayın. 

Şimdi gözüken odur ki, bir hakkı teslim ediniz. 
Türkiye'de kim ne derse desin, ben yağ çekmesini 
bilmem; ama hakkı da teslim etmek için bunları söy
lüyorum. Bir özal vakası vardır ve Türk Milleti onu 
daima minnetle, şükranla anacaktır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir yandan Limni'de gerekeni yapmıyoruz der
ken, bir yandan da Avrupa Konseyinden (hemen 'böy
le zor şartlarla çekiliyoruz diyoruz. Elbette ki Türk' 
ün şerefine, gururuna, dış politikasına layık hareket 
etmeyen hiçbir konsey, hiçbir kuruluş Türk Milletine 
artık 'bağıramayacaktır. Türk Devleti ve Milleti bun
dan 5 sene evvelki, 10 sene evvelki durumda değil. 
10 milyona, 100 milyona ihtiyacı yoktur, 600 milyo
na, 1 milyara da ihtiyacı yoktur. İran'a, Irak'a 700 
milyon dolar kredi açabilecek duruma gelmiştir. Bun
dan sonra 'biz pazarlığa, teslimiyet içinde değil, mü
savi şartlar içerisinde, haklılığımızı iddia ederek gire
ceğiz. Bu haklılığımız şu anda Avrupa'da lehimize 
dönmüştür. Bununla gurur duymaktayız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bazen ne kadar mülayimsiniz, ne kadar 

'müsamahakârsınız efendim. 
BAŞKAN — Bitiriyorlar efendim. Kaldı ki, ko* 

nuşma süreleri dolmadan, vaktiniz dolmak üzeredir, 
konuşmanızı toparlayınız dedim. Bu ikazımı bu ve
sileyle tekrar ediyorum kendilerine. 

HAKKI ARTUİKARSLAN (Devamla) — İhracat 
artışı olmazsa, yatırım nasıl olur? Borç nasıl ödenir? 
Eski (hükümetler döneminden devren gelen borç, tes
pitlerime göre 2,5 milyar dolar civarındadır. Bu bor
cu ödeyecek parayı ihracat yapmazsanız nereden bu
lursunuz? İşte o zaman Konseye teslim olursunuz. 

Millî tasarruf konusunda hu» hakikati vurgula
mamız gerek : Hiçbir millet şahsî tüketimini kontrol 
altına almadan bir yere gidemez. Bizlerin de bazı sı
kıntıları vardır. Türk Milleti bu sıkıntıları şerefle ka
bul etmektedir ve 'bunu Boğaziçi Köprüsü Gelir Ör
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taklığı Senedinde de göstermiştir. Üzülerek 'belirtmek 
isterim ki, şu köprüye takılıp kalıyoruz. Bir gün üs
tünden düşüp - zaten çok yüksek - Allah korusun pa
ramparça oluruz. Şu köprüyü bırakalım. Bu memle
ketin meselelerine yepyeni bir yaklaşımla... 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ne demek bunlar? 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, son sözlerinizi 
söylemezseniz sözünüzü kesmek durumunda Jcalaca-
ğiim efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi hürmetle selamlı
yor, kusurlu konuştumsa sözlerimi geri almak üzere, 
saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Artuk-
arslan'ın konuşmasına Başkanlığımızın fazlaca bir mü
samaha göstermediğini ifade etmek isterim. Toparla
mak için 3 dakika müsamaha gösterilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
tarafa baktı, konuştu müdahale etmediniz Sayın Baş
kan. Biliyorsunuz, başka tarafa bakınca müdahale 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Dikkatimizden kaçmış efendim. 
Sayın Şaban Küçükoğlu buradalar mı? Yoklar. 
Konuşma sıraları geçmiştir, 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, siz lehte mi aleyhte mi 

konuşacaksınız efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aleyhte 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, aleyhte konu
şacaksınız. 

Sayın Nalbantoğlu, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Merak 

etmeyiniz Sayın Başkan, sizi herhangi bir sıkıntıya 
sokmam efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Bütçe şu olmuş bu olmuş; yatınım, üretim varmış 
yokmuş; fiyatlar, enflasyon hızı düşmüş, çıkmış; ben 
bunları düşünmüyorum. Beni ve hatta sanırım sizi de 
düşündürecek olan, vatandaşta bu uygulamaların ne 
gibi akis bulduğu ve yankının ne olduğudur. Bu yankı 
nedir, bendeniz bunu dile getireceğim. 

Biliyorsunuz beş-altı ay önce bendeniz bu kürsü
den pahalılık konusunda bir gündem dışı konuşma 
yapmıştım. Hemen arkasından, bir-iki ay sonra sayın 
vatandaşlarımızın birisinden bir mektup geldi bana. 
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aldığımız ekmeğin fiyatına denk geliyor, hiç de geri 
kalmıyor. 

İnsanoğlunun gözü doymaz diye boşuna deme
mişler, tabiî kardeşim sen sana verilen ücret ile et 
yiyeyim, giyeceklerimiz yamasız olsun, çocuklarım 
okusun, kışın üşümeyeyim, oturduğum evin elektriği, 
suyu, kanalizasyonu olsun... <A!NAP sıralarından «Büt
çe üzerinde mi konuşuyor» sesleri...) 

BA$KAN — Elbette kıssadan bir neticeye vara
cak, bekleyeceğiz efendim. (ANAP şuralarından gü
lüşmeler ve alkışlar) 

HtLMÜ NALBANTOÖLU {Devamla) — «Bir 
odada 6-7 kişi yatmayalım, kısacası yaşayabilmek için 
saçma sapan düşüncelere kendini kaptırırsan, sonra
dan 'Oturur ücretler fiyatların çok gerisinde kaldı di
yerek ortalığı velveleye verir, suyu bulandırır ve bi
zim işimizi bitirmek için gecesini gündüzüne katan, 
elinden geleni ardına koymayan Hükümeti zor du
rumda 'bırakırsın. İnsanca yaşamaya özlem gibi saf
satalar kafalardan sllihmedikçe biz. biraz zor kalkı
nırız. 

Mektubu sizlere arz edeceğim. İsterseniz mektup de
meyeyim; ben konuşmamı bu tür bir edebî düzen 
içerisinde hazırladım, size sunuyorum. Belki mektup 
deyince gocunanlar olur. Müsaade buyurun da insica
mımı bozmadan size arz edeyim, siz de zevkle din
lersiniz sanırım, zevkle dinlemediğiniz zaman ikaz 
edersiniz tatlıya bağlarım. 

Mektup diyor ki : «dSayın Nalbantoğlu, bir müd
det evvel Meclis kürsüsünden pahalılık konusunda 
yaptığınız konuşmayı dinledim ve konuşmanızı üzün
tüyle karşıladım, sizi kınıyorum, bu tekzibimi de Mec
lis kürsüsünden verebilir misiniz, sizin dürüstüiüğü-
nüzden Mnu bekliyorum, göreceğim.» 

Tekzibi şu : «(pahalılık almış yürümüş diye ko
nuştunuz, o günden beri de gazeteler bu konuyu iş
lemekte, her yerde bu kabil konuşmalara rastlan
maktadır. Güya ücretler, fiyatların çok gerisinde kal-
mışmış da, ortadirek denilen kesim bundan yakınmış 
imiç, haşa sümme haşa. Ortadirek kesiminin bir üye
si olarak bu gibi asılsız haberlerin kamuoyunu ya
nıltmak için, özellikle çıkarıldığını 'beyan ederim. So
narım bunları yazanlara, konuşanlara ve hatta size; 
nerede, ne pahalı? 

IPahalı dedikleri herhalde et, süt, yumurta, ekmek, 
giyecek, meyve, sebze, okul araç gereçleri, yakacak 
vesaire kabilinden olan şeylerdir. E, bunların ortadi
rek ile olan İlişkisini anlayamadım; pahalı ise bize 
ne, 'bizi enterese etmeyen, çoktan selamı sabahı kes
miş olduğumuz, şekillerini ve tatlarını unuttuğumuz 
şeylerin fiyatlarının pahalı olmasından bizlefin etkilen
diğini kim çıkarıyor anlayamadım. Demek ki pahalı 
falan değil, sırf bozgunculuk olsun diye yayılmış uy
duruk haberler. 

Siz ve 'bu bozgunculardan önemle rica ediyoruz 
lütfen bizim namımıza konuşup da, hiç alakamız ol
mayan maddelerin fiyatlarının pahalı olduğunu bizim 
adımıza bilinçsizce yayarak ümidimiz, koruyucumuz, 
kurtarıcımız olan Hükümetimiz ile aramızı açmayı
nız. Yoksa bu mutlu yaşantıyı bize çök görür, onun 
iyi niyet girişimlerine karşı nankörlük etmişiz gibi bir 
hisse kapılır da, alın belanızı bulun diyerek bizleri de 
pahalı diye yakınılan maddelerle haşır neşir etmek 
durumu ile baş başa bırakabilir. Allah muhafaza et
sin. (HP sıralarından alkışlar) 

Ücretler fiyatların çok gerisindeyımiş, yalan, hem 
de kuyruklu yalan. Bizler için neyin fiyatı biliniyor 
ki, aldığımız ücretin geride kaldığını bilelim. Aldığı
mız ücret çok şükür oturduğumuz susuz, elektriksiz, 
yolsuz, teneke kaplı gecekondunun kirası ile veresiye 

Akla hayale sığmayan vaatler neticesinde büyük 
ümitlerin işbaşına getirmiş olduğu Sayın özal Hü
kümetinin girişmiş olduğu ve aslı kemerlerin sıkıl
ması ilkesine dayanan icraatlarının sonucunda, ke
merlerinin son deliğine gelinmeden gırtlağı iyice sı
kılarak nefes alamaz duruma gelen ve ortadirek diye 
tanımlanan vatandaşlardan bilgi almadan kendi 'ken
dinize konuşmayın lütfen. 

Sayın özal ve avanesine çok şeyler borçluyuz; on
ların biz ortadirek için yaptıkları unutulmaz ve inkârı 
ka'bil değildir. Bugünlere gelinceye dek hangi ülkede, 
hangi rejimde, hangi devlet ve hükümet adamı sade 
vatandaşını t u kadar düşünmüş, onu gazetelerin, mi
zah dergilerinin vazgeçilmez konusu haline getirmiş
tir? Artık bizler (ortadirek) unutulmuş, bir köşede ka^ 
derlerine terk edilmiş yaratıklar değiliz. Her gün hiz 
konuşuluyoruz, biz yazılıyoruz ve bizlerin karikatürleri 
mizah dergüerinin tirajını artırıyor. Ayrıca, her bi
rimiz Sayın özal sayesinde dünyamn saydı ekono
mistlerine kök söktürecek hale geldik. Gelsinler o eko
nomist geçinenlerle boy ölçüşelim; hodri meydan. 

Elimize Hükümetimiz büyük fedakârlıklarla 30 bin 
Türk Lirası ücreti verdi diyelim. Aslında asgarî ücr 
ret denilen bir para ile yaşamalarını idame ettiren hil
kat garibesi cinsinden ekonomi profesörleri vardır ki, 
onların hesaplarına akıl sır ermez. Bu 30 bin Türk 
Lirasından başımızın tacı ev kirasına yine iyimser bir 
görüşle 10 bin Türk Lirasını ayıralım. Sağlıklı ve den-
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geli bir beslenme için de 13 500 Türk Lirası lazım. 
örnek olarak üç kişilik bir aile alınmış ve lüks bir 
gıda maddesi olan ve tanesi 50 Türk Liralık peynirli 
ve sucuklu sandviç üzerinden hesap yapılmıştır. For
mül' : Sandviç fiyatı, aile bireyleri, üç öğün ve bir ay, 
30 gün. Bu iki önemli sorun halledildikten sonra, ge
riye bizlerin tabiriyle ıvır zıvır denilen elektrik, su 
parası, okul, yol masrafları, yakıt, giyim kuşam, gez
me tozma, eğlence ve temizlik giderleri gibi sudan 
meseleler kalıyor ki, bunları Ihaılletımek iğneye iplik 
geçirmek kadar basittir bu devirde. 

'Bir de, Sayın özal sayesinde dinî vecibeleri de kat 
kat fazlasıyla yerine getirir oldum. Tanrı 12 ayda bir 
ay oruç tutmamızı emretmiş ve bunun sonucunda 
da amel defterimize sayısız sevaplar yazılacağım 
beyan etmiştir. Oysa özal bizlere 12 ay oruç tuttur
mak suretiyle Tanrı'nın sevap defterinde yazılacak 
yer bırakmamış ve hepimizi insanlıktan çıkararak ru
hanî birer varlık haline, yani melek haline getirmiş
tir ki, az şey midir? 

Kurban meselesinde ise, âdeta reform yapmıştır. 
Tanrı, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kur
ban etmesine rıza göstermeyeırek gökten koç indir
miş ve insanoğullarını bu şerefli görevden alıkoy
muştur. Özal'ımız ise, bu şerefli görevin insanoğlu
nun elinden alınarak ^hayvanlara layık görülmesine 
içerlemiş olacak ki, bunu da halletmiş ve kurbanlık 
fiyatlarını da yükselterek alınmaz hale getirmiş ve bu 
onurlu görevi biz ortadireğe bağışlayarak; Ey va
tandaş, Tanrı'nın hayvanlara bağışladığı kurban ol
ma gibi kutsal görevi o yaratıklardan alarak size dev
rettim. Her biriniz birer Hazreti ismail'siniz. Sizler 
dururken o beyinsiz varlıkların kurban edilmesine be
nim gönlüm razı olmadı. Türkiye'yi ve Türk halkını 
yabancı ve borç aldığımız ülkelerin gözünde yükselt
mek benim görevim olduğu kadar, Tanrı katında yü
celtmek de bana düşer diyerek bizi her bakımdan 
esirgediğini ispat etmiştir. 

(Bununla kalsa iyi; bizleri kurtarmak için kendi 
yetmezmiş gibi, ecnebi hükümetin elinden sayın bira
derini de çekip alarak az bir ücret karşılığında biz
lere hizmet için getirmiştir. Birinin kurtarmasına az 
buçuk alışmışken, ikincisi de bu kurtarma operasyo
nuna yetişerek kurtarılmamızı hızlandırmıştır. Kurtul
duğumuzun kanıtları ise, her gün gazetelerde sayfa
larla sergilenmektedir. İşte birkaç örnek : Kiracı ev 
sahibini vurdu, ev sahibi çıldırıp kiracısına balta ile 
saldırdı; verem yeniden hortladı; geçim derdinden ken
dini astı; bir filenin dolum maliyeti şu kadar arttı; 
akaryakıt fiyatlarına zam; zam üstüne zam. 

Kısacası, Sayın Özal verilen oyların karşılığını en 
çok biz ortadireğe ödemektedir. Her çabası, her hiz
meti bizi kurtarmak içindir, öyle ki, hali vakti ye
rinde olan taba'kayı tamamen unutmuş, onlarla hiç 
ilgilenmez hale gelmiştir; Ne haliniz varsa görün 
diyerek onları para kazanmak, servetlerine servet kat
mak, çikita muz yemek, ithal peynir markalarını ez
berlemek, tatil köylerinde kumlar üzerinde yatıp kız
gın güneşte kavrulmak, yurt dışı seyahatlere gönde
rip bavul bavul eşya taşımak türünden zahmetlere 
sokarak iyice bunaltmıştır; oh olsun. 

Yeter, yeter, bizi kurtarmaktan vazgeçsinler. Biz 
ortadirek gırtlağımıza kadar kurtulduk, biraz da on
ları kurtarsınlar. Biz kurtuldukça ülke batıyor. Onun 
için bize değmez. Ülkemize bile hayrımız yok ki, 
onlara olsun. (Bu nedenle bizi kurtarmaktan vazgeç
sinler. Sayın özal'a çok mahcubuz. O kadar mah
cubuz ki, onun bizi kurtarmak için göğüs gerdiği fe
dakârlıkları gördükçe üzülüyor ve ona oy atan elle
rimize lanet okuyoruz, lanet.» 

Tekzip mektubu burada bitiyor. Bendeniz de bu 
nedenle ortadirekten özürler diler, sizlerden bağışla
manızı istirham ile hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sadece bir şiir var, arzu buyurursanız... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Vaktiniz var efendim, devam edin, 
vaktiniz var. 

HÎLMÎ NALBANTOÖLU (Devamla) — Ortadi-
rek Destanı. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, tarafıma bir şiir 
yazmamak kaydıyla bu kıssalardan bir neticeyi kısa 
zamanda, saatiniz dolmadan çıkarmanızı rica ediyo-
ruım. 

HflJMf NALBANTOĞLU (Devamla) — Olur 
efendim. 

Ortadirek Destanı : 

Sen gibi Başbakan gelmez cihana, 
Eşin, menendin yok, ne desek sana. 
Tarih kitabını &çıp baksana, 
Sayılı zulümler pek hafif kaldı. 

Kemeri sik dedin; sıktık ha sıktık, 
Sıkılacak delik kalmadı artık, 
Mintanlar delindi, pantolon yırtık, 
Kala kala eski püskü don kaldı. 

Ortadirek diye tarif eyledin, 
Bir kuru ekmeğe muhtaç eyledin, 
Biz kıvrandık sen masallar söyledin, 
Gerçekler yalana dönüştü kaldı. 
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Emekli, dul, yetim, işçi ve memur, 
Çile çeker 'her gün, dertle yoğrulur, 
Bu ücretle alacak nerede, ne bulur, 
Elleri böğründe düşündü kaldı. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇÎN {Bursa) — Şiir yarış-
ması mı Bütçe görüşmesi mi Sayın Başkan? 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) ' ^ 

(Elimize verilen üç kuruş ile, 
Ddİıimiyör Bir karış eninde file. 
Ne kadar üğr&şsak artık nafile; 
Karnımızın doyması mahşere kaldı. 

Safhkli beslenmek naram yâ bize\ 
Öühdfc bir kap yemek sök evimize. 
Sultan sofraları donanır size, 
Bizlere uzaktan yutkunmak kaldı. 

Evde çocuklar âç, benizler soluk, 

GörMedlk yıllardır böyle olr yokluk, 
Ddmâyân dolaplar fcafüiıâkifr kâldi. 

Ev kirası, yakacak, okul gideri, 
Yakıyor ceplere giren elleri. 
Perişan ettiğin Ortadireği, 
Ayakta tutmaya çaren mi kaldı? 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVÂPLARI 
1. — EriüMm Milletvekili ffim MâİBântöğİü' 

nun, Oltu PTT Müdürlüğündeki tahkikatın sonucu
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un yazıtı cevabı (7/241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Verdiğim bir önerge nedeniyle yanıtladı

ğınız üzere (26 Eylül 1984 tarihli) Oltu PTT Müdür
lüğünde yaptırdınız tahkikat sonuçlanmış mıdır? 

Soru 2. Tahkikat sonucu ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

8 , H . 1984 O : 2 

Yazılır çizilir utanmaz... 
Kaz beledm bizi yoldun ha yoldun; 
Tüyümüz kalmadı, cascavlak koydun, 
Bir deri, bir kemik elinde kaldı. 

Tâfiammüİ yök artık uyan uykudan, 
Düşüşün pek acı öfür koltuktan, 
ıMilletin sabrı taştı yokluktan, 
Öfkesi korkunçtur, ftir tek o kaldı. , 

Özürler diler, saygılar Sunarım, (tİP sıMâİihdâh 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Naİbarit-
öglu. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adınav ve şahıslar 
adına konuşmalar tamamlanmıştır. Vaktimiz dolmak 
üzteredir. Hükürttet «Öz fetieîfMtedkj fakat görüşme
ler yar m da devtol edeceği için, vaktimizin dolmasına 
dâ 10 ddkika gibi bir zaman kalması sebebiyle birle
şimi, Bütçe Kanunu Tetsttfüârı üüsrifldefci ğöftişme-
lere kaldığımız yerden dfevatti etniefe ve" yarın%i prog
ramda yer alan bütçeleri görüşmek İçin 9. Aralık 1984 
Pazar günü saat İÖ.GÖ'da toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 6 . 12 . 1984 

Araştırma Planlâıria ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK : IV. 01.011/2037-23479 

Könü : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 

Erzurum Milletvekili 'Sayın HÜmi Naİbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği husus
lar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Sayğllarımlâ Mrz gdlfirfi. 

Veysel Atâsay; 
Ulaştırma Bakanı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Soru — Verdiğim bir önerge nedeniyle yanıtla
dığınız üzere (26 Eylül 1984) Olta PTT Müdürlüğün
de yaptırdığınız tahkikat sonuçlanmış mıdır? 

Cevap — Oltu PTT Müdürü ve santral memur
larının şikâyete konu olan davranışlarının tahkiki, 
Oltu Kaymakamlığı, tlçe Jandarma Komutanlığı, Be
lediye Başkanlığı, bir kısım telefon aboneleri ile bu 
konuda yayın yapan .Oltu/gi!BnA,:S«|»i.;0^etetL.1.s*Wbi. 

*"' Şerafeİtih Gürbüzdün bilgilerine müracaat edilmek 
suretiyle yapılmıştır.. 

Tahkikat sonucunda PTT Müdürü ve şehirlerara
sı memurlarından abonelere karşı tutum ve davranış
larında şikâyetçi olunmadığı, santral memurlarının 
abonelere geç cevap vermelerinin ise Oltu Santralı
nın manuel, bağlı abone sayısının fazla ve konuşma 
trafiğinin yüksek oluşundan kaynaklandığı tespit edil
miştir. 

Oltu santralının 1985 yılında otomatik bir sant-
ralla değiştirilmesi planlanmıştır. Otomatik santralın 
hizmete girmesi ile abonelere geç cevap yerilmesi hu* 
susu da ortadan kaldırılacaktır. 

Yapılan tahkikat sonucunda kusurlu bir davranış 
tespit edilmemiş olmasına rağmen Oltu PTT Merkez 
Müdürü ve telefon hizmet memurlarına abonelere 
karşı daha dikkatli ve nazik davranmaları, şikâyete 
neden olacak davranışlardan kaçınmaları, hizmette 
verim artırıcı tedbirlerin alınması hususunda tebligat 
yapılmıştır. 

2.-— Erzurum Milletvekili Hilmi'Nalbantoğlu' 
nun, arda firmalara ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kürtcebe Âlptemoçiriin yazılı ce
vabı (7/265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Üretilen veya ithal edilen malların pa-
zarlanmasında zaman zaman aracı olarak görülen pa
ravan firmaların, 1983 ve 1984 yıllarında belirlenen
lerin listesi ile bunlar haklarında yapılan yasal işlem
lerin nelerden ibaret olduğunun bildirilmesini. 

Soru 2. Vergi kaybına yol açan ve fiyat artışla-
rınında bir nedeni olarak görülen bu Paravan firma
lardan tespit edilip de gerekli yasal işlemler uygulan
ması sonucu kendiliğinden ortadan kalkanlar hangi 
firmalardır? 

8 . 1 2 , 1 9 8 4 O i 2 

Soru 3. Aracıların azaltılması, piyasanın yeni
den düzenlenmesiyle ilgili bir konu olduğuna göre 
aracı sayısının azaltılması amacıyla, yasal düzenleme
ler yapılmasını uygun bulur musunuz? 

T C . 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
•'•'"''^•::'/r-ÖELf-'::;'23İ2702-6-2928/-- • 

07.12.1984-81008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi ; 12.11.1984 gün ve 7/265-2243/08592 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Başkanlığınıza sunulan önergeye verilen cevabı
mız aşağıdadır. 

Üretilen veya ithal edilen malların pazarlanma-
sında; aracı olarak görülen firmalar genellikle yasal 
olarak kurulmuş pazarlama firmalarıdır. Bunlar üre
tim ve ithal firmalarından ayrı olarak kurulmuş satış 
ve dağıtım organizasyonuna sahip ihtisas firmaları
dır. Ülkemizde, belli başlı büyükçe üretim firmaları
nın bu tür ayrı pazarlama firmaları mevcuttur. Bu 
firmalarda pek tabiîki hizmet ve değer yaratmakta 
ve kâr elde etmektedir. 

Diğer yandan aracı olarak faaliyet gösteren bazı 
paravan firmalar mevcutturki, bunlar hiç bir pazar
lama ve dağıtım organizasyonu hizmeti yapmazlar. 
Zaman zaman muvazah olarak ortaya çıkan bu fir
malar, bağlı bulundukları asıl firmaların kazancını 
düşürmek gayesi taşıdıkları ve bu amacı gerçekleştir
mek için, muhteviyatı itibariyle sahte ve yanıltıcı fa
tura (naylon) düzenledikleri bilinmektedir. 

Yine belli bir firmaya bağlı olmaksızın, sadece 
sahte fatura kesmeyi asıl iş edinen bazı şahıs ve şir
ketlerde mevcıittur. 

Bakanlığın denetim elemanları yaptıkları vergi in»-
çekmeleri sırasında; asılsız fatura düzenleyen bu pa
ravan firmaları tespit ederek gerekli kanunî işlemleri 
yapmaktadır. Şöyleki, bu tip şahıs ve firmalar hak
kında düzenlenen vergi inceleme raporları ilgili vergi 
dairelerine verilmek suretiyle bunlar, vergi ve cezaya 
muhatap tutulmaktadır. 

Yine bu şahıs ve firmalar hakkında; düzenlenen 
vergi suçu raporları, merkezî denetim elemanlarımız 
tarafından doğrudan, mahallî denetim elemanlarımız 
tarafından defterdarların mütealası alınmak suretiyle 
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmektedir. 
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Bakanlığın denetim elemanları tarafından sürekli 
izlenen bu tip firmalar hakkında düzenlenen vergi 
inceleme raporları, yurt sathına yayılmış 748 bağlı 
ve bağımsız vergi dairesince ve mahalİf Cumhuriyet 
Savcılarınca da takip edilmektedir. 

Öte yandan, vergi incelemesine tabi tutulan bu 
tip paravan iş sahipleri adlarına salınan vergi ve ce
zalan dava konusu yaparak iddialarımızı yargı mer
cilerinde kesin karar verilinceye kadar ihtilaflı hale 
de getirmektedirler. 

Vergi incelemesi yapılabilmesi için esas itibariyle 
beyan döneminin kapanmış olması da gerekmektedir. 
1984 takvim yılına yasal işlem yapılabilmesi için 1985 
Mart ve Nisan aylarının geçmesi gerekir. 

Dolayısıyla vergi dairelerince ve mahallî Cumhu
riyet Savcılarınca takip edilen bu tip paravan firma
ların sayısal olarak tespiti uzun zamana müteallik ve 
geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirir. 

Esasen bu tip şahıs ve firmaların sayısının, Ba
kanbğın merkez birimlerince takibini gerektiren bir 
idarî zorunluluk ve bir yasal düzenlemede mevcut 
bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, bir Türk tankerinin Nijerya'da gözaltına alınma
sı olayına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit HalefoğlvCnun yazılı cevabı (7/281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da gerekli işlemin yapılmasına müsaade ve direktif
lerinizi diler, bilvesile en derin saygılarımın kabulü
nü istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul Milletvekili 

Bilindiği üzere, Samsun Petrol Nakliyât AŞ'ne ait 
(SAPEN-I) adlı tanker, Nijerya'nın «Port Harcourt» 
Limanında başta gemi kaptanı olmak üzere, zabitan 
ve mürettebatı ile birlikte «enterne» edilmiş bulun
maktadır. 

1. Bu konuda, ' başta Başbakanımızın, Dışişleri 
Bakanlığının, Lagos Büyükelçiliğimizin girişimlerde 
bulunduğu da bilinmektedir. Hal böyle iken, bugüne 
kadar 9 aydır neden olumlu bir sonuç alınmamış
tır? 

8 , 12 , 1984 O: 2 

2. Olayın gerçek içyüzü nedir? Olay nasıl gelişi 
mistir? 

3. Olayın başlangıcından I bugüne kadar Hükü
metimizce hangi girişimlerde bulunulmuştur ve han
gi sonuçlar alınmıştır? 

4. Bugüne kadar kesin ve olumlu bir sonuç alı
namadığına göre, bundan böyle hangi önlemlerin 
alınması düşünülmektedir? . . 

5. Başta gemi kaptanı olmak üzere gemi perso
nelinin sağlık, iaşe ve ikamet durumları hangi düzey
de bulunmaktadır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 4 . 12 . 1984 
Sayı ••: SİDE-3 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 26.11.1984 tarihli ve 7/281-2355-09O2O 
sayılı yazıları. 

istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, yö
nelttiği ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevap
landırılmasını tensip buyurdukları, Nijerya'da enter
ne edilen «Sapen-1» gemisi ile ilgili yazılı sorunun 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

İlişik metnin Sayın Feridun Şakir öğünç'e ulaştı^ 
nlmasını saygılarımla tensiplerine arz ederim. 

Vahit Halef oğlu 
Dışişleri Bakanı 

istanbul'da kurulan Samsun Petrol Nakliyat Şir
ketine ait Türk bandıralı Sapen-1 gemisi 1 Mart 1984 
tarihinden beri Nijerya'nın Port Harcourt limanında 
tutuklu bulunmaktadır. 

Gemi, fazla petrol yakıtı yüklemek suretiyle «Eko-
namik Sabotaj ile Mücadele» Kanununa muhalefet
ten dolayı yolundan alıkonulmuş ve Kaptanı Musta^ 
fa Coşkuner gözaltına alınmıştır. Geminin diğer mü
rettebatı ise tutuklu olmayıp bunlardan 13 gemicimiz 
muhtelif tarihlerde kendi arzuları ile Türkiye'ye dön
müşlerdir. 

Armatör Şirket, özel girişimlerden sonuç alama
ması üzerine, 22 Mart 1984 tarihinde durumu Lagos 
Büyükelçiliğimize ilk defa intikal ettirmiştir. Bu ta
rihten beri, gerek Ankara'daki Nijerya Büyükelçili
ği, gerek Lagos Büyükelçiliğimiz aracılığıyla Nijerya 
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resmî makamları nezdinde üst düzeyde devamlı ve 
ısrarlı girişimler yapılarak Sapen-1'in ve Kaptan Coş-
kuner'in serbest bırakılması talep edilmiştir. Büyük
elçiliğimizce bu talebimiz Nijerya Devlet Başkanına 
intikal ettirilmiş ve Sapen-1 gemisinin tabi tutulduğu 
haksız muamele defalarca anlatılmıştır. 

Kspânımıeifi Ve ğfcrfünilzHt l^m ile Hükümet 
düzeyinde ilgilenilmiştir. Nitekim, Sayın Barbakanı
mız, Başbakanlık görevini de uhdesinde bulunduran 
Nijerya Genelkurmay Başkam Tuğgeneral İdiagbon'a 
bir mesaj göndermiş bulunmaktadır. 

Bütün bu girişimlerimizin bir sonucu olarak Ni
jerya Adalet Bakanı Sapen-Tin ve Kaptan Mustafa 
Coşkuner'in serbest bırakılma kararını imzaladığını 
9 Kasım 1984 tarihli mektubunda belirtmiştir. 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sedat Turan'in, 
1981 yiît Küü'ıİn a^ilnÛa y'âpilâh ihtisas iMiihahlarına 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sbsytd Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'm yazılı cevabi (7/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sâ | lâ ve* Sösfâl Yâfdiin Bakanlığında Kâsııîi 1984 
âyffiöa yafcilân İhtisas" JrHtiüârilarlHcİaki Öİâyİaflâ il-
fÜİ olarak âşl&ıdâ*ı Söhilâfln Sayın Saflık ve Sos
yal Yardım Bakanı tarafjrldâri yâzilı olarak cevap-
landırılmasım arz çelerim. 

Sedat tufan 
Kayseri Milletvekili 

1. îüitlhah srirtüarı önceden başkaları tarafından 
ekle edildi mi? 

2. Aynı günde imtina* saatleri hk kik ögğlştifil-
m ini? Değiştiritdiyse setfeplirı? 

3. Bu şartlarda yapılan imtihanın dürüstlüğüne 
ifilfilyor müitmuâf 

#: Bu şârlJİf aİtinda imlihikın ertelenmesini dÜ-
9mmm mi 

T. O 
Sağlık ve Sosyal Yardım 7 . 12 . 1984 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/1119 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bafkitâüğına 
ilgi : 3Ö.11.1984 tarifi ve Genel S'acFeterİik 7/2&-

24Ö2709229 sayılı yazınız. 
İlg*ide Myıİİi yazirüz elcinde gönderilen Kayseri 

Milletvekili Mehmet Sedat Turan Urafindân verilen 
j&ziii soru öher|e cevabi yâzühız ekinde sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sösyâİ Yârdım 

Mm 
Soru İ. İmtihan soruları önceden başkaları tara

fından elde edildi rrii? 
Cevap İ. 24 Kasım İ984 günü yapılan sınavda 

sorulan soruların başkaları tarafından elde edildiği 
hakkında hiçbir müracaat, delii ve emare mevcut de
ğildir. 

Soru 2. Aynı günde imtihan saatleri sık sık de
ğiştirildi mi? Değiştirildiyse sebepleri? 

Cevap 2. Soruların hazırlanması ve basımı işlem-
İefi ile m l f e t rriakBeliriifi fceklenrri6âfe şekilde bir
kaç sâât arıza yapması, saat İÖ.ÖO'd'â bağlayacak h-
aaM'W(k mâ le.ötto'jfc, aıfcâ «ÖM d* HM ı$.Wk 
ertelenfriâsi 2orunİtig\ınü tieğuiiritişiyr. 

Soru 3. Bu şartlarda yapılan imtihanın dürüstlü
ğüne inanıyor musunuz? 

Cevap 3. Sınavlar dürüst yapılmıştır. 
Soru 4J BU şartlar altında imtihanın ertelenme

sini düşünmediniz mi? 
Cevap 4. Sınavların başka bir tarihe ertelenme

sini gerektirecek bir neden mevcut olmadığı ve erte
leme; sinara girecek hekimleri çeşitli şekilde mağdur 
edeceği cihetle bu yola gidilmemiştir. 

....... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 ̂ NCl BİRLEŞİM 

8 . 12 . 1984 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, ı 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yıü Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/594, 1/559) 
(S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 5. — 1983 Malî Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil- J 
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/592, 1/590) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 6. — 1983 Malî Yılı Yükseköğretim Kurulunun 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/552, 1/561) (S. Sayı
sı : 163) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 7, — 1983 Malî Yılı Ankara Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminm Sunulduğu
na Diskin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/554, 1/562) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 8. — 1983 Malî Yılı Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/566, 1/563) (S. Sayı
sı : 195) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 9. — 1983 Malî Yılı Hacettepe Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/562, 1/564) (S. Sa
yısı : 174) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 10. — 1983 Malî Yılı Gazi Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uyigunilük Bildiriminin Sunuldu
ğuna, ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeıesi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/557, 1/565) (S. Sayısı : 
169) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 11. — 1983 Malî Yılı istanbul Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/572, 1/566) (S. Sayısı : 
197) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 12. — 1983 Malî Yüı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/569, 1/567) (S. Sa
yısı : 175) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 13. — 1983 Malî Yılı Boğaziçi Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/573, 1/591) (S. Sayısı : 
199) (Dağıtma, tarihi : 5.12.1984) 



X 14. — 1983 Malî Yılı Marmara Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/586, 1/568) (S. Sayısı : 
172) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 15. — 1983 Malî Yılı Yıldız Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/560, 1/569) (S. Sayısı: 
173) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 16, — 1983 Malî Yılı Mimar Sinan Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/571, 1/592) (S. Sa
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 17. — 1983 Malî Yılı Ege Üniversitesi Kesinhe
sabına, Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/570, 1/570) (S. Sayısı : 170) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 18. — 1983 Malî Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/567, 1/571) (S. Sa
yısı : 180) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 19. — 1983 Malî Yılı Trakya Üniversitesi. Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/556, 1/572) (S. Sa
yısı : 181) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 20. — 1983 Malî Yılı Uludağ Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/559, 1/573) (S. Sa
yısı : 182) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 21. — 1983 Malî Yılı Anadolu Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/561, 1/574) (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 22. — 1983 Malî Yılı Selçuk Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/553, 1/575) (S. Sa
yısı : 183) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 23. — 1983 Malî Yılı Akdeniz Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/578', 1/593) (S. Sa
yısı : 198) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 24. — 1983 Malî Yılı Erciyes Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Mâlî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/551, 1/576) (S. Sa
yısı : 186) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 25. — 1983 Malî Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, İ/577) (S. Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 26. — 1983 Malî Yılı Çukurova Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/579, 1/594) (S. Sa
yısı : 201) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 27. — 1983 Malî Yılı Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/563, 1/578) (S. Sa
yısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 28. — 1983 Malî Yüı Karadeniz Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna, ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/565, 1/579) (S. Sa
yısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 29. — 1983 Malî Yılı Atatürk Üniversitesi 
Kesinlhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna. ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Pİan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/ 558, 1/580) (S, Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
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X 30. — 1983 Malî Yılı İnönü Üniversitesi Ke- ı 

sinhesaibına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 

•ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/558, 1/580) (S. Sa
yısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X- 31. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke-
sinhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su-< 
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu (Tasarısı ve Plan-
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/580, 1/595) (S. Sa
yısı 202) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 32. — 1983 Malî Yılı Dicle Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/591, 1/596) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 33. — 1983 Malî Yılı Yüzüncü Yıl Üniversn 
tesi Kesinhesalbma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/564, 1/581) (S. Sa
yısı : 196) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 34. — 1983 Malî Yılı Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (3/593, 1/586) (S. Sayısı : 218) (Da
ğıtma tarihi : 5.12,1984) 

X 35. — 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesalbma Ait Genel Uygunluk •Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582) 
<S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 3i6. — 1983 Malî Yüı Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesirihesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
{3/581, 1/597) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 37. — 1983 Malî Yılı Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Planı 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 38. — 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590, 
1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 39. — 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlik-* 
leri Genel Müdürlüğü Kesinhesalbma Ait Genel Uy-< 
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 
5.12:1984) 

X 40. — 1983 Malî Yılı Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5,12.1984) 

X 41. — 1983 Malî Yılı Petrol işleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri^ 
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 42. — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü-; 
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Miletvekilü îsa Vardal'ın, ye* 
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 



23 — Isftanbul 'Milletvekili Bilal Şjşman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şu-dağ'ın, istanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas MüllelivekM'i Ruşan Işın'ın, 'yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü Soru önergesi (6/222) 

7. — Kültahıya MÜeitvekili lAlbdurralhman Necati 
KaraVnın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/İ223) 

8. — Hatay MiMetiveküi Abdurralhman ıDemirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. — Erzurum MiMe'tlvekili Hİmi Nalbantoğlu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. — Siirit Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu* 
nun, Sürt Üİ Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir iMMe'tSvekili Davut lAlbacugil'in, Yu
nanistan'a yapılan <balık İhracatına ilişlkün Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOM31SYONLARIDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya iMil'leDvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82>e 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayıflı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

3. — Yozgat Milletivekili Metanet Bağçeci'ninT 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kurala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçfci Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

4. — İstanbul MMetfvefcili İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Taröh ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) ' 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 

1985 Mal î Yı l ı 

Bütçe Kanunu Tasarıs 
ve 

Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M 
ile 

Bütçe Plan Komisyonu Ra 





Plan ve Bütçe Komisyonu 'Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/608 
Karar No. : 91 S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1985 'Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri 'Milî İBÜİtçe Talhnıin Raporu 9e birlikte 16 Ekim 19 
kanlığına sunulmuş ve IBaşkanlakça aynı tarihlte Komisyonumuza havale edİMştir. 

(Komisyonumuz, 1985 Malî Yılı Konsolide Bütçe Tasarısını (görüşmeye 24J10J1984 tarihinde başlamış ve (günde 
tümü üzerindeki vgÖrüşmeTerini bitirmiştir. Komisyonumuzun üyeleri ve diğer mMletvekileri, jgjörüşmeler sırasında ü 
değerli görüşler oütıaya koymuşlardır. 

Bu görüşmeler sırasında Maliye Bakanlığı, 'Devlet Planlama Teşkilatı (Mlifeteşarlıği! ve diğer IBakanlık temsilcileri 
olmayan diğer mffletjvekffllerinin sorunlarına her aşamada teknik açıklamalarda bulunmuşlardır. (Komisyon çalışmalar 
Genel Bütçe Kanunu Tasarısının dengesinin bozulmamasına özen gösterilerek, bazı ekleme tve kesintiler yapılmıştır 

I. — GENEL 

1985 Malî Yılı Konsolide Bütçe Tasarısı Komisyonumuza 6.314.780.275.000 lira olarak sunulmuştur. Bu miktar 
bütçe, 9316.780.275.000. liralık bölümünü üse katıma bütçe ödenekleri oluşturmakta olup, kafam bütçelere genel Ibiütçed 
ması öntgpıülmüştlür., 

Hükümeft tarafından Meclise sunulan 1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısının anakalemler halinde dökümü şöyledir: 

Milyar TL. 

Personel giderleri 1.175,0 
Diğer cari giderler 977,9 
Yatırım giderleri 1.001,1 
Kamulaştırma (giderleri 75,0 
Sermaye teşkil ve transfer harcamaları 2.279,0 

Konsolide Bütçe Toplamı 5.508,0 

Daha önce belirtildiği gibi 1985 Malî Yıh Konsolide Gelir Bütçesi ise Komisyonumuza (iç istikraz ve kalana b 
lira olarak sunulmuştur. Yapılan değişikliklerden sonra gelir bütçesi 5.542,1 milyar lira olarak bağlanmıştır. 
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Komisyonumuzda kabul edilen 1985 Malî Yılı Gelir Bütçesi ise şöyledir: 
Milyar TL. 

Genel Bütçe Gelirleri 5.412,0 
— Veıtgi gelirleri 3.584,0 
— Vergi dışı riormal gelirler 650,0 
— Özel gelirler ve fonlar 678,0 
îç istikraz gelirleri 500,0 
Kaitma bütçe 130,1 

Konsolide Bütçe Gelirleri Toplamı 5.542,1 

II. — 1984 «MALÎ YILINDA EKONOMİK GÖSTERGELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Millî Gelir ve Üretim : . 
Hükümetten alınan verilere göre : 
1984 yılında GiSMfH artış hızı sabit fiyatlarla yüzde 5,6 ollarak gerçekleşmesi beklenmektedir. (Bu durumda 196 

GSMH'nin 1984 yılında 244,8 mflyar liraya ulaşacağı tahmin eöitaıektedir. 
Cari fiyaltlarla ise 1983 yılında 11.485,2 milyar olan GSMH'nin yüzde 52,0 hk bk artışla 1984 yılında 17.458,4 
BaşJıea sektörler itibariyle son üç yılın millî gelir rakamları ve gelişmeleri aşağıdaki gübidir : 

Başlıca Sektörlerdeki Gelişme Hızlan 
(1968 Yılı [Faktör Fiyatları fle) 

MMî Gelir Rakamları Gelişme Hızla 

Tarım 
Sanayi 
Hizmelîler 
GSYÜH 
GSMH 

19812 

. 48202<lı 
46.013,9 

'1110.5523 
204.7168,9 
224.542,8 

1983 

48.080,6 
49.499,4 

1114.927,2 
012.507,2 
23;1.792,7 

1984 <ıl). 

50.030,2 
53.924,0 

120.875,6 
224,829,8 
244.802,8 

198 

6 
«W 
3 
4 
4 

Kaynak : DİE 
(1) 17 Eylül 1984 tahmini 
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Görüldüğü gibi 1983 de sabit fiyaMarla 3,2 olarak gerçekleşen GiSMH artış hızının 1984'de 5,6 olarak gerçekleşme 
bakımından önemli 'bir gelişmedir. 

2. Yatırımlar : - * 
Devlet Planlama Teşkilatı taralfmdan yapılan tahminlere göre 1984 yılında cari fjyaıtlarla 1.877,9 milyar TL.'sı 

mak üzere tbplam 3.190,4 milyar TL.lık sabit sermaye yatınmuun gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu miktarın içinde 
ise % 4M olmaktadır. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1984 fiyatlarıyla 1983*e göre % 11,8'lifc Ibir artış görüfaekitedir. Kamu kesi 
nında artış beklenmektedir. 

(Başlangıç bütçesi esas alınarak yapılan incelemede, toplam kamu yatırımları içinde genel Ve katma bütçe yatırım 
sermayeler 35.300 milyon TL.'sı ile % 2,11; KltT 869.000 milyon TL.Tsı ile % 50^4; mahallî idareler ve İller Bankası 
oluşturmaktadır. 

Cari fiyatlarla; • 
1984 yılında 3.190,4 milyar liralık salbiit sermaye yatırımı tahmininin gerçekleşeceği varsayıiLsa bile konu sabit fiy 

yatırım artışından söz etmek mümkün olmamaktadır. 
Yeri gelmişken; İktisadî büyümemiz için gerekli yeni yatırım artışlarını aramanın yanısıra, mevcut yatırımlarımızın 

ması ve katma değerin, mevcut kapasiteleri iyi kullanarak artırılması konusuna da dikkatleri çekmek istiyoruz. Bu 
na teknoloji İyileştirme ve geliştirme çalışmalarına ve işletmeciliğimizi boğan hukukî eksiklik ve kargaşaya özel b 
alınarak, geçmiş yatırılan fcaynakllar, yapılan yatırımlar daha verimli hale getirilmelidir. 

3. Dış Ekonomik (İlişkiler: 
a) Döviz girişleri : 
aa) flhracat : 
1982 yılında 5.746,0 milyon dolar olan ihracat, 1983 yılında % 0,3 oranında azalarak 5.727,9 milyon dolar gerçekl 

Önceki yılın aym dönemine gfore % 3,1 artarak 3.966,3 milyon dolara yükselmiştir. IBu durumda 1984 yılı program 
yedi ayda gerçekleşme % 57,9 olmuştur. Bu duruma göre ihracatın ithalatı karşılama oranı % 69*dur. 

afb) flşçi döVMeri : 
îşçd dövizi girişleri 1982 yılında 2.187,0 milyon dolar iken, 1983 yılında % 29 azalışla 1.554 milyon dolara inmi 

yriın aynı dönemine göre % 10 azalarak 621 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 1984 yılı işçi döv 
% 33,1 oranında gerçeMeşmiştir. 

ac) Turizm gelirleri : 
Turizm ve Dış seyahat gelirleri 1982 yılında 291,6 milyon dolar ike*n, 1983 yılında 283,9 milyon dolar olarak gerç 

turizm ve dış seyahat gelirleri (+) 109,4 milyon dolar olarak tahakkuk etmiştir. 



ad) Dış kredi kuManımı : 
1982 yılında sağlanan 1.007,3 mayon dolar program kredisine karşılık, 1983 yılında sağlanan 609,1 milyon dolar 

lında 1574 milyon dolar olan program kredileri kullanımı 1984 yılında 273,8 milyon dolara çıkmıştır. Böylece, 19 
% 54,7lik kısmı (gerçekleşmiştir. 

b) Döviz çıkışları : 
ba) İthalat :' 
1982 yılında 8.842,5 milyon dolar olan ithalat, 1983 yılında 9.235,0 milyon dolar olarak gerçekleşmiştirs 1984 

yon dolar olarak gerçeUeşmiştlir. 
Bu durumda 1984 yılı program hedefi olan 9.550 milyon doların % 59,9luk (kısmı gerçekleşmiştir. 
İthalatın anamal gruplarına göre yüzde dağıtımı : 

Ocak Ağu 

• 

Yatırım malları 
— İnşaat malzemesi 
— Makine ve teçhizati 

Tüketim maddeleri 
Hammaddeler 

1982 

26.3 
2.4 

23.9 
2.0 

71.7 

1983 

25.1 
2.2 

22.9 
2.6 

72.3 

1983 

25.6 
2.2 

23.4 
2.2 

72.2 

1 

100.0 100.0 100.0 

bb) Dış borç ödemeleri : 

1983 yılında anapara ve faizleri olmak üzere 2.535 milyon dolar 'borç ödenmiştir. 1984 yılının Hlk altı aylık 
dır. 1983 yılının aynı döneminde ise L055 milyon dolarlık ödeme yapılmıştır. 1984 yılında 1983 yılma oranîa % 

4. Para - kredi alanında gelişmeler : 

a) Emisyon : 
Yıl sonu gerçekleşmelerine göre emisyonda 1982 yılmda % 40.4, 1983 yılında ise % 34.6 oramnda artışlar 

artış oram i% 9.6 olmuştur. 

b) Para arzı : 
1982 yılmda % 38.1 oranında artış gösteren para arzı, 1983 yılında ;% 44,6 oramnda* artmış ve 1.941 mily 

da ise ,% r6.5ük azalış kaydederek 1̂ 619 milyar liraya inımiştir. 



c) Merkez Bankası kredi ve avansları : 
1982 yılında bir önceki yıla oranla j % 1.6 oranında daralan Merkez Bankası kredi ve avanslarının 1983'te % 

1984 yılı ilk yedi ayı sonunda ise j % 1.7'lik bir daralma olmuştur^ 

d) Mevduat ve banka kredileri : 
Bankalardaki toplam mevduat 1982 yılında 1981 yılına oranla ı% 56.0 artışNa 2.357 milyar lira, 1983 yılında % 

lımın Ik yedi aylık döneminde araş % 21.0'dir. 

Banka fkredileri ilse 1981 yılında 1.319 milyar lira iken 1982 yılında % 36.9'luk bin artış ile 1.806 milyar liray 
milyar liraya yükselmiştir. 1984 yılı ük yedi aylık döneminde artış oram % llgl olmuştur. 

e) Fiyat hareketleri : 
1984'ün dokuz aylık döneminde Toplam Eşya Fiyatları Genel Endeksindeki artış :% 37.9 olmuştur. Bu oran 198 

ilk dokuz ayında lise |% 24.3 olmuştur. 
Toptan Eşya Fiyatlları Genel Endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki Gecikme Endeksleri son dört yıl içind 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 (9 ay) 

Tefe 

2 550.6 
3 488.4 
4 369.2 
5 708.0 
9 354.9 

1963 = 100 
Ankara 

2 365.1 
3 168.2 
4 066.7 
5 319.6 
8 592J3 

istanbul 

2 784.1 
3 831.2 
5 083.0 
6 548.7 

10 258.8 

Kaynak : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. 

5. İstihdam : 

1985 yılı program geçici tahmininde; toplam sivil arzının 18 262 000 kişi, toplam sivil işgücü talebinin ise 15 
mektedir. Bu duruma göre tarım dışı işgücü fazlası 2 342 800 kişi olmaktadır. Bu rakam tarımda en faal mevsim 
ile toplam işgücü fazlası 3 007 800 kişiye yükselmeSjtedSr. 1983 yılında 2 861 000 kişi olan toplam işgücü fazlasın 
bu oran 1984 yılmda % 16.5'e çıkmıştır. 1985 yılı programı tahmini ise |% 16.5'tir. 
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Son üç yıl için istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki gibidir. 

(15 + yaş erkek, kadın, bin kişi) 
İşgücü arzı - talebi ve işgücü fazlası : 

1982 1983 19 

17 533.0 17 773.0 18 
15 467.0 15 577.0 15 
2 066.0 2 196 2 

665.0 665.0 
2 731.0 2.861.0 2 

15,6 16.1 

Kaynak : DPT. 

III - 1985 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI VE ÖZELLİKLERİ 

1985 Malî Yıh Bütçe Tasarısı ile (kuruluşlarımıza, yaraitılması programlanan toplam kamu kaynağının büyük 
tır. -

1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısının, bir yandan enflasyonla mücadeleyi esas alırken, diğer yandan da % 5,5 
tirmeye yönelik olduğu 'belirtilmektedir. Bu bütçe ile hızh bir yapısal değişim liçinde bulunan ekonomimizde ulusal 
kullanılması sağlanarak altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, mal ve hizmet üretiminün artırılması, gelir dağılı 
rılması, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve Devlet daire ve ikurumlarının topluma sundukları hizmetlerin düzey 
edilmektedir. 

Hükümetçe bu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanan 1985 Malî Yıh Konsolide Bütçe Tasarısı 5,508.0 milyar ol 
tur. 

Sivil işgücü arzı 
Sivil işgücü talebi 
Tarım dışı işgücü fazlası 
Tarımda en faal mevsim işgücü fazlası 
Toplam işgücü fazlası 
İşgücü fazlası oram (%) 
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1. Gider Bütçesi : 
a) Genel : Hükümet tarafından sunulan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ekonomik ayırımda 1984 ile k 

I - Cari hizmet ödeneiklerr*: 

II 
III 

1984 Bütçe Kanunu ile 1985 Bütçe Kanunu Tasarısı 
{Ekonomik ayırıma göre) 

(Milyar TL.) 

Cari hizmet ödenekleri 
a) Personel ödenekleri 
b) Diğer cari ödenekler 
Yatınım 
Sermaye teşkili ive transfer 
Konsolide-

1984 % Pay 19 

1.495.1 
830.1 
665.0 
744.5 

1.045.4 
3.285.0 

45,5 
25,3 
20,2 
22,7 
31,8 

100,0 

2 
1 

1 
2 
5 

Taıblonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1985 malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile kuruluşlara verilen öden 
tırım ve % 42.7*si de transfer giderlerine ayrılmıştır. 1984 Bütçesi ile 1985 Bütçe Tasarısı Karşılaştırması 

I. Cari Hizmet Ödenekleri 
a) Personel Ödenekleri 
b) Diğer Cari Ödenekler 

II. Yatırım 
III. Sermaye Teşkili ve Transfer Konsolide 

1984 
(30.8.1984 

1 608,7 
794,3 
814,4 
983,6 

1 781,5 

(Milyar TL.) 

•% P a y 

36,8 
18,2 
18,6 
22,5 
40,7 
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b) Yatırımlar : 
Sabit sermaye yatırımlarının 1976 yılından sonra sa<bıt fiyatlarla artış hızı azalmış, 1978'den itibaren de mutl 

Yatırımlar '{1983 Fiyatlarıyla) 

Yılar 

1976 
ıl977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Toplam Yatırım 
(IMülyar TL.) 

2 464,7 
2 '577,4 
2 320,6 
2 236,8 
2 013,4 
2 047,6 
2 vm;2 
2 1180,8 
2 220,0 
2 358,7 

Yüzde 
Değişme 

20,2 
4,6 

— 10,0 
— 3,6 
— 10,0 

1,7 
3,4 
3,0 
1,8 
6,2 

1985 yılında hükümetçe belirlenen kamu yatırımlarının öncelikleri özet olarak aşağı'daki gibidir. 
(i) Sektöre! öncelikle : 
Enerji ve 'Madencilik, 
Tarım (Altyapı, sulama, araştırma-yayın ve ormancılık) 
Ulaştıııma^Ialberleşme, 
Ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak altyapı tesisleri 
<$i) İhracata dönük projeler, 
(iii) Dış para ihtiyacı karşılanmış projeler, 
(iv) 1985 ve 1986 yılında tamamlanabilecek projeler, 
(v) Daıfboğaz giderme ve ekonomik ölçeği tevsii yatırımları, 
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belirlenen önceliklere göre 1985 yılı kamu yatırımlarının dağılımı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir : 

Kamu Yatırımlarının Sektlörel Dağılımı 
IH üncü Beş IV üncü İBeş 

Sektörler 

Tarım 
Madencilik 
İmalat 
Enerji 
Ulaştınria-Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağhk 
D. Hizmetler 

Yılık Plan 
Gerçekleşjme (%) 

9,96 
6,53 

24,27 
1 4 3 
24,03 
0,88 
1,95 
6,26 
1,98 
9,87 

Yıllık Plan 
Gerçekleşme <!%) 

8,72 
«,59 

23,92 
25,45 • 
18,83 
0,49 
1,91' 
3,86 
1,63 
6,59 

1984 
Programı (% 

11,1 
9,6 

14,3 
23,6 
20,3 
0,8 
2,2 
4,2 
1,8 

11,7 

100.00 100.00 100.0 

Tablodan da görüldüğü üzere 1984 ve 1985 yıllarında enerji ve ulaştırma yatırımlarmın payı artmakta, ıbüna k 
li ölçüde azalmaktadır. 

c) Transfer ödemeleri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin genel durumu : 
Transfer ödenekleri arasında en önemli ağırlığı (Katma Bütçelere Hazine yardımları hariç) 225 milyar lira ile 

3'80 milyar lira ile iç borç ödemeleri ve 180 milyar lira ile de Emekli Sandığına ödemeler kalemleri oluşturmaktadır 
Karma ekonominin kurallarına ve ülkemiz şartlarına uyularak kurulan KİTler ekonomik yapımızın önemli 

Vik ve kârlılık ve gereğine göre Kamuya hizmet anlayışı içinde çalışmaları öngörülen bu kuruluşların bugün için 
ve başlangıçta Türkiye'de planlı bir sanayi atılımına öndülük eden bu kuruluşlar giderek Hazineye yük getirir hal 
larım önlemede serbest fiyat politikası bir araçtır. Ancak, Türk ekonomisi için Önemli olan, bu kuruluşların verimli 
rim maliyetli üretim yapmamalarıdır. Bu hususlann sağlanması da teknoloji ve ölçek modernizasyonu, yeterli alt 
yönetim ve denetim yapılarının iyileştirilmesi şartlarına bağlıdır. 

Geçirdiğimiz son iki yılda KİT'lerin genel malî yapıları aşağıdaki şekilde gelişme göstermiştir. 
1983 yılında 174 milyar liralık kaynak ödeme fazlası tespit edilmiş ve 1983 yılı için tespit edilen 769 milyar liral 

594 milyar lirayı bulmuştur. KİT'lere 1983 bütçesinden 292 milyar lira transfer edilmiştir. 
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1984 yılında 387 milyar lira kaynak yaratmaları ve. 1 116 milyar lira yatırım gerçekleştirmeleri beklenen KİT'l 
lira olarak belirlenmiştir. 

1985 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesinin başlıca hedefleri şunlardır : 
Programda kuruluşların 470 milyar lira kaynak Ödeme açıklarının olacağı ve 1 255 milyar liralık yatırım ya 

yar liralık finansman gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Bu finansman ihtiyacının 250 milyar lirasının bü 
lanacağı programlanmıştır. • • v 

KİT konusunda 1983 senesinde başlayan mevzuat düzenleme çalışmaları 1984 yılında da devam etmiş ve 44 
Hükmünde Kararname 2929 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş, daha sonra KİT Çerçeve Kanunu yeniden ele alınar 
rürlüğe konulmuşjtiur. 

KİTler konusunda değinmekte yarar gördüğümüz ikinci konu; Bu kuruluşlarımızda çalışan personelin özlük 
IBiliridiği üzere, KİT konusunun sürekli olarak yeniden gündeme getirilme zaruretinin nedenlerinin başında 

olması gelmektedir. 
Son yapılan düzenlemede de bu konuda özel bir kanun çıkarılması öngörülmektedir. KİT konusunda gerçek 

nin yürürlüğe konulmasında mümkün olabilecektir. 
2. Gelir 'Bütçesi : 
a) Genel : 
'Bütçe ödeneklerine hayatiyet kazandıran bütçe gelirleri son yıllarda Türk bütçe tatbikatında özel bir önem 

istökrar politikasının zorunlu bir sonucu olarak, Devlet bütçesi ödenekleri, bütçe gelirlerine sıkı sıkıya bağlanmış 
tınlmıştır. Böylece ödeneklerin gerisinde kalan ancak »gerçek Devlet gelirleri civarında bağlanan harcama Ibazm 

Eöflasyonla mücadelede prensip olara*: doğru olan !bu uygulamanın kamu hizmetleri taleplerinin karşılanmasını 
yıl içindeki akımını düzenlemek son derece önem kazanmıştır: 

1980 yılında başlanılan ve 1984 yılında da sürdürülen vergi kanunlarında değişiklik yapma çalışmalarının, alınan 
rinin bazı sonuçlar verdiği, vergi sisteminden ziyade, vergi mîk)tannda geriye gidişi önlediğini söyleyebiliriz. 

Vergi gelirleri 1980 yılında yapılan vergi yasa değişikliklerini takiben yükselmiş, ancak 1982 ve 1984 yıllar 
181erden % 14'e düşmüş bulunmaktadır. Bu gelişmeyi aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmış kalbul etmek mümkünd 

1. Vergi sistemimiz içinde önemli bir yer tutan (Gelir VergM ve Kurumlar Vergisi) gelir üzerinden alınan 
niden değerleme vb. önemli azalmalar yapmıştır. 

2. Gayrimenkul Kıymet Artışı, Malî Denge ve Dışseyalhat Harcamaları Vergileri kaldırılmış, Banka ve Sig 
tür. 

3. Vergi idaresi, personel, araç ve teçhizat yönünden yeterli imkanlara sahip değildir. Gelir teşkilatının bu gü 
nin tahsilline elverişli olup, vergi mükelleflerinin takip ve denetimi ile vergi politikaları tespiti ve uygulanması gör 

4. Vergi mevzuatı yapılan bütün düzenlemelere rağmen ekonominin genel yapısı ve gelişmesi ile özdeşleşmiş, 
iyi tespit etrriiş ve bu alanları vergilemeyi amaçlamış, kendi içindeki organik bağları ile btitöüniük gösteren 'bir s 
ğınıklık ve yetersizlik zaman içinde vergi geKrleririin gereken ölçüde artmasını engellemekte yani, vergi elastik 
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Ancak anlaşdıyor ki; bütçe gelirlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıklı bir üretim yapımızın oluşmasına 
katma değer ve giderek daha çok gelir yarattığı zaman, bütçe gelirleri sağlam bir zemine oturmuş olacaktır. 

1980 yılında 925 milyar TL. olan genel bütçe gelirleri, 1984 (tahmini) 3.136 milyar TL.'ye ulaşmıştır. 

b) Konsolide Bütçe Gelir Tahmini : 
1985 Malî Yılı Konsolide Bütçe gelir tahminleri 1984 yılı gerçekleşme tahminleri ile mukayeseli olarak aşağıdadı 

KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN 1984 TAHSİLAT TAHMİNİ 
1985 YILI BÜTÇE TEKLİFİ VE ARTIŞ ORANLARI (Milyon TL.) 

Gelirin Çeşidi 

Konsolide bütçe gelirleri 
A) Genel bütçe gelirleri 

a) Vergi gelirleri 
b) Vergi dışı normal gelirleri 
c) Özel gelirler ve fonlar 

B) İç istikraz 
C) Katma bütçe gelirleri 

1984 yılı 
Tahsilat Tah. 

3 460 000,0 
3 136 OOQ,0 
2 450 000,0 

386 000,0 
300 000,0 
250 000,0 

74 000,0 

1985 yılı 
Bütçe Tah. 

5 508 000 
4 878 000 
3 550 000 

650 000 
678 000 
500 000 
130 000 

Tablodan izleneceği gibi, 1984 yılında 3 460 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen konsolide bütçe gelirlerinin 
milyar lirası iç istikraza, 74 milyar lirası da katma bütçe gelirlerine ait bulunmaktadır. 

1985 konsolide bütçe gelirlerinin ise 5 508 milyar liraya ulaşacağı ve önceki yılın tahsilat tahminine göre % 59,2 
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C) Genel Bütçe Gelir Tahmini : 
Genel bütçe gelir tahmini aşağıdaki tabloda 1984 yıh tahsilat tahmini ile birlikte verilmiştir. 

GENEL BÜTÇE GELİRLERİNİN 1984 YILI TAHSİLAT, 
1985 YILI BÜTÇE TAHMİNİ VE ARTIŞ YÜZDELERİ (Milyon TL 

1984 yılı 1985 yıh 
Gelirin Çeşidi tahsilat tahmini (*) bütçe teklifi 

2 450 000,Q 
1 390 000,0 

51 000,0 
366 000,0 
264 000,0 
379 000,0 
386 000,0 
21 00Ö,Q 
35 000,0 
20 000,0 
60 000,0 
250 000,0 
300 000,0 
285 000,0 
15 000,0 

3 550 00 
1 810 00 
104 0 
576 00 
360 oo 
700 00 
650 00 
36 0 
80 0 
34 0 
80 00 
420 00 
678 oo 
628 0 
50 00 

TOPLAM 3 136 «00,0 4 878 00 

(*) 8 aylık sonuçlara göre tahsilat tahmini. 

Tabloda da görüldüğü üzere 1985 yılı genel bütçe gelirleri tahmininin, önceki yıl tahsilat tahminine göre % 55, 
% 44,9 artışla 3 550 milyar liraya, vergi dışı normal gelirlerinin % 68,4 artışla 650 milyar liraya, özel gelirler ve 
cağı tahmin edilmiştir. 

1. Vergi gelirleri toplamı 
— Gelirlerden alınan vergiler 
— Servetten alman vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alınan vergiler 

2. Vergi dışı normal gelirler toplamı 
— Kurumlar hâsılatı ve Devlet payları 
— Devlet patrimuvanının gelirleri 
— Faizler, taviz ve ikrazlardan geri alman 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirler 

3. özel gelirler ve fonlar toplamı 
— Özel gelirler 
— Fonlar 
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Komisyonda yapılan çalışmalarda genel bütçe gelirleri üzerinde önemle durulmuş, gelir tahminlerinin isabeti kon 
tahminlerin isabeti üzerinde gerekçeli ve ayrıntılı açıklamalarda bulunarak tahminleri savunmuştur. 

d) İç IsSikraz ve Katma Bütçe Gelir Tahminleri : 
Hükümet; 1985 yılı için, 500 milyar iç istikraz hâsılatı öngörmüş ve katma bütçeli idarelere, 1985 yılında özgelirl 

olmak üzere toplam 936,8 milyar TL. ödenek tahsis etmiş, 

Sonuç olarak; 
Gelir .bütçesinin tüm gelir türleri üzerinde önemle duran Komisyonumuz, 1985 bütçesinin özelliğine işaret eder 

genel bütçe gelirlerinin tahmin ve tahsilatının birbirlerine yaklaşmasına bağlı olduğuma dikkati çekmiştir. Ayrıca, üre 
ı 'berâlberce geliştirilmesi ve bu arada vasıtalı vergiler alanında gerçek bir reform niteliği taşıyan Katma Değer Ver 

lacak iyileştirmelerle başarıya ulaşılamayacağı, Vergi idaresinin hukukî yapısımn ve kuruluşunun da yeni baştan v 
yapıya kaıvuştunıiması gerektiği hususları üzerinde önemle durufeıuştur. 

Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinde yapılan değişiklikler : 
Tasarının «GJder Bütçesi» başlıklı 1 inci maddesinde yer aaln (A) cetveli tutarı olan (5 378 000 000 000) lira, gen 

rinde yapılan değişiklikler nedeni ile (5 412 082 049 000) lira olarak değiştirilmiş^ 
1985 Bütçe Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından sonra çıkartılan Katma Değer V 

VelgM Kanunu, Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Alım Vergilerinde yapılan yeni düzenlemeler ile Kurumlar Vergisi üze 
Vergisiyle kaldırılan vergilerin tahakkuk bakiyeleri sebebiyle <B) işaretli cetvelin «gelir türü 1» bölümünde de yer 
lenmiş, 

Fonlara ilişkin 12 nci maddenin (c) fıkrasında yer alan «Yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya» ibaresin 
resi eMeomüş, 

Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak kaynaklar başlıklı 15 inci maddenin sonuna, Hazine bonolarına uygulan 
gereği yapılan diğer işlemlere de uygulanmasını temin edecek bir fıkra ilatve edilmiş, 

21 inci maddeye bağlı cetvellerde; 
(A) Cetöveli; 1 inci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmiş, 
<PB) Cetveli; 2 nci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmiş, 
(C) Cetveline; 1985 Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmesinden sonra kabul 

yer almayan, 3065 sayılı Katma Değer Veıçftsi Kanunu ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu eklenmiş 
(R) Cetveli; «100 Personel Giderleri» Harcama Kaleminin; 
(Di) «130 İşçi Ücretleri» ayrıntı koduna ilişkin açıklamanın sonuna «İş ve İşçi Bulma Kurumunca ödenecek m 
<DC - a) Harçlıklar başlığı altında yer alan «190 Diğer Personel Giderleri» ayrıntı kodu açıklamasının sonuna, 

(her derece ve kademedeki okullarda okutulan parasız yatdı öğrencilere 5.10.1983 tarih ve 83/7166 sayılı Yönetmelik 
kılacak bir jbare eklenmiş, 
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«300 Hizmet Alımları» harcama kaleminin «390 Diğer Hizmet Alımları» ayrıntı koduna, cezaevleri iç hizmetler 
yer alacağı harcama kalemlerinim hangi ayrıntı koduna yazılacağına açıklık getirmek amacıyla, yeni bir (d) fıkras 
göre yeniden sıralanmış, 

«800 Diğer Ödemeler» harcama kaleminin «830 Gizli Hizmet Giderleri» ayrıntı koduna ilişkin açıklamanın «I 
Güvenlik Komutanlığı Kuruluş Kanununun 5 inci maddesi hükmü gereğince, «İçişleri Bakanlığının» ibaresi «içişle 
linde yeniden düzenlenmiş, 

(H) Cetveli; «II Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)» başlığı altında yer alan «I Sa 
şında kalmalarım ve işin şüraüendirilmesini teşvik amacıyla «Bu cetvelden yararlananlardan arazîde, şantiye merke 
gösterilen günlük tazminat miktarının yarısı ek olarak ödenir.» ibaresi eklenmiş, «II Saydı Cetvel»in sonunda yer 
yararlananlardan köylerde hizmet görenlerle 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı Kanunun uygulanmasında çalışanlara yu 
Bunlardan köylerde birlik merkezinde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ilave olarak ayrıca ödeni 

(İ) Cetveli; Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi dışında bırakılan taahhüt ve sözleşme tasardan ile ilgili paras 
zaman kaybını önlemek amacıyla, «a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi» ile ilgili «B 
altındaki «a» fıkrasında yer alan (15 000 000,—) lira (20 000 000,—) lira olarak, «b» fıkrasında yer alan mikta 
olarak ve (30 000 000,^) lira (40 000 000,—) lira olarak, «c» fıkrasındaki (30 000 000,—) lira (40 000 000,—) lira o 
Kanunu»nun ilanlarla ilgili parasal smırlannı düzenleyen 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parasal sın 
3 üncü fıkrasındaki (15 000 000,—) lira (75 000 000,—) lira olarak, 45 inci maddesi ile ilgili parasal sınır (10 000 0 
maddesinin «a» fıkrasındaki parasal sınır (5 000 000,—) lira (10 000 000,—) lira olarak değiştirilmiş, Aynı Kanun 
alan parantez içindeki açıklamaya açdclık getirmek amacıyla «.. benzeri belgeler pazarlık» ibaresinden sonra «kara 

(M) Cetveline; Önceki yıllarda yeraldığı halde bu yıl «M» cetveli içinde bulunmadığı tespit edilen, İstanbul Valid 
ydında yatdı olarak hizmete girmesi planlanan Bingöl - Genç Servi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile Siirt - Sason 
göz önüne alınarak yatdı Olması planlanan Tunceli merkezinde ve Pertek ilçesinde 1984 -.1985 öğretim yılında hizme 
lu'da hayırsever yurttaşlarımız tarafından yaptınlan ve yatılı olması planlanan iki imam - hatip lisesi ilave edilm 

Fazla çalışma ücretlerine ilişkin 32 nci maddeye, bütçe kanunlarında belirtilen ve kamu personeline yapılan ö 
ne verilen fazla çalışma ücretlerinin, TRT'nin çalışmalarının özelliği göz önüne alınarak iki katma çıkanlmasına il 

«RE-MO» başlığı altındaki 53 üncü maddede yer alan «.. 1984 yılında devren ödenek kaydedilen miktarla s 
mizin yeniden teşkilatlanması, süah araç ve gereçleriflin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi 
de metninden çıkartdnuş, 

Vergi Bağışıklığı başlıklı 58 inci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «.. ithalde ve dahilde alman istihsal vergis 
Büyük Millet Meclisine sunuluşundan sonra çıkartılan kanunlarla uyum sağlanması amacıyla madde metninden çı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi..» ibaresi eklenmiş, 

«Malî Ydda Kısmen Veya Tamamen Uygulanmayacak Kanun Hükümleri» başlığı altında yer alan 59 uncu madd 
lığı Bütçe Tasarısının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında, yükseltilerek kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Ödene 
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Cumhurbaşkanları ite ilgili adı geçen fıkrada belirtilen miktarın üzerine çıktığından, Bütçe Kanunu ile böyle bir lim 
reketle, madde metninden çıkartılmış, daha sonra gelen fıkraların harfleri buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri ile bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
IV - SONUÇ VE ÖNERİLER 
1. 1985 malî yılı konsolide bütçe tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 508.0 milyar lira olarak sunulmuştu 

cunda : 
Cari harcamalara • + 1Î2 165 943 000 TL. ek 
Yatınım harcamalarına + 3 812 000 000 TL. ek 
Transfer harcamalarına + 18 204 106 000 TL. ek olm 

TOPLAM + 34 182 049 000 TL. artırılm 
Genel bütçeye dahil kuruluşlar 5 412 082 049 000 TL. 
Katma bütçeli kuruluşlar 936 880 275 000 TL. 

TOPLAM 6 348 962 324 <MM> TL. 
Hazine Yardımı <—) 806 780 275 C0Q TL. 

5 542 182 049 000 TL. olarak 

2. Komisyonumuzda kabul gören 1985 malî yılı konsolide bütçe tasarısının ekonomik dağdımı şöyledir : 
(Milyar TL.) 

I) CARİ HİZMET ÖDENEKLERİ 

a) Personel ödenekleri 
b) Diğer cari hizmet ödenekleri 

II) YATIRIM ÖDENEKLERİ 

III) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
jÖDENEKLERÎ „ 3 179.0 

2 165.1 

1 174.9 
990,2 

1 004.8 

TOPLAM 
HAZÎNE YARDIMI (—) 

KONSOLİDE 

6 348.9 
806.8 

5 542,1 
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— Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçe ödeneklerinin ekonomik dağılımı tablo l'de. 
— Genel bütçeli kuruluşların 1985 malî yılı bütçelerinde komisyonumuzca yapılan net ekleme ve kesintiler tab 
Bu sonuçlara varan komisyonumuz aşağıdaki önerileri geliştirerek 1985 bütçe çalışmalarım tamamlamıştır. S 

yapılarıyla kaynak kullanımı ve aktarımı ve kaynak teinini, başlıklarıyla toplamak mümkündür. 
Kaynak kullanımı ve aktarımı : 
Bütçenin hazırlanması ve uygulaması esasında kamu kaynaklarının kullanımının ekonomik hedeflere ters düşm 

nin kaynak kullanımı ve kaynak aktarımı konularına özen gösterilmesi gerektiği kanaatiyle her çeşit tedbirlere b 
Bunun için de; 
a) Bütçelerde kaynak kullanımım etkin hale getirmek için hizmet - maliyet maliyet - fayda ilişkisine önem veril 

diği teşkilatlanma hızla ele alınmalıdır. 
b) Bütçeler vasıtasıyla ekonomik yapıyı etkileyen diğer önemli husus da kaynak aktarma konusudur. Bu kon 

kilat ve organizasyon hizmetleri dikkate alınarak genel verimlilik ilkesine göre davranılmahdır. 
Bütçelerimizin sağlıklı ve sıhhatli bir yapıya kavuşabilmesi, milletçe birlik ve beraberlik şuuru içinde üretim a 
Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda titizlikle incelenen 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Kur 

arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

' BaşkanvekiJÜ 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Tayyar Sadiklar 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Kartşı oy yazım eklidir. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 



Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Karşı oy yazım eklidir. 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 

H. Barış Can 
Sinop 

Karşı oy yazım eklidir. 

Türkân Turgut Anfcan 
Edirne 

(İmzada bulunamadı) 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Fikret Ertan 
tzmiir 

Karşı oy yazım eklidir. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Karşı oy yazım eklidir. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Karşı oy yazım eklidir. 

Enver Özcan 
Tokat 

Kaırşı oy yazım eklidir. 

19 — 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Kaırşı oy yazım eklidir. 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Bu bütçe bir önceki yıla nazaran yatırımları % 30 mertebesinde artırmaktadır. Halbuki 1984 yılındaki 
46 - 50leri bulmaktadır. Bu, reel olarak 1984'e göre 1985'te yatırım harcamalarının daha azalacağı anlamım taşım 

2- Bu bütçe ülkede hüküm süren işsizliği önleyemeyeceği gibi, çalışanlar, emekliler (Memur ve işçi) dul ve yetim 
tedir. 

3. Bütçenin tümünde ödenek olarak ayrılan miktarlardan personel masrafları dışında kalanlar, asıl ihtiyaçlar 
sünde pay alabilmektedir. Bütçe gelir tahminlerine genellikle ulaşılamamakta ve bu hizmetler yıl içinde daha da k 
dir. 

4. Tüm 1985 bütçesinde tasarrufa yer verilmemiş ve tüketim kalemleri ile taşıt alımları için konan meblağlar 
5. Bu bütçenin 500 milyar devlet tahvili ve bir o kadara yakın da açık vereceği düşünülürse, enflasyonu önlem 

recek bir bütçe olduğu söylenebilir. 
Sonuç olarak 55 milyonluk Türk ulusuna layık olmadığı nedeni ile 1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısının tümüne 

T ülay Öney Ayhan Fırat Erol Ağagil 
İstanbul MffletVefcü Mafeltya Mtüteltvekili İKıaMaırei Mikitvekü 

Sırrı Özbek H. Barış Can M. Hayri Osmanlıoğlu 
Aidıyamıan Mffletvekili Sinop MjMetvökiiti Gaizftaritep Milletvekili 

Fikret Ertan 
îzmir Milletvekili 
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MUHMJBEET ŞERHİ 

Plan - Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sonunda kabul edilen 1985 yılı bütçesinin sağlam kaynaklara da 
sabit olmuştur. 

1985 yılı bütçesinin 500 milyar lira görünür açığı vardır. Bunun yanında gelir tahminleri gerçekçi değildir. Ta 
çe açığı bir trilyon liranın üstüne çıkması muhtemeldir. Gerek bu açık, gerekse 1985 yık gelir tabıninlerinin gerçek 
enflasyonu daha da şiddettendirflecektir. 

GSMH*dan yeterli Pay almayan 1985 bütçesi, Program Bütçe hüviyetini kaybetmiştir. Yatarım ödeneklerinde r 
etmeyeceğinden', bu bütçe ile öngörülen hizmetlerden ve yatırımlardan dahi vazgeçilmesi zorunlu olacaktır. 

Diğer taraftan hükümet, 'kamu gelirlerinin önemli bir kısmını bütçe dışı fonlar kurmak suretiyle muayyen maksa 
harcamalarının tümünü kapsaması prensibini zedelemiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle 1985 yılı bütçesinin, bütçe yapma tekniğinin genel prensibi olan genellik, gerçekçilik ve samimiyet 
gerçektir. 

Netice olarak, 1985 yık bütçesinin, 
— Mevcut enflasyonu daha da şiddetlendireceği, 
— Yatarım ve işsizlik sorununa çare getirmeyeceği, 
— Dar ve sabit gelirli memurun, emeklinin, işçinin, esnafın ve köylünün sosyal durumlarım daha da zorlaştırac 
Dolayısıyla Türk ekonomisinin istikrar içmde gelişmesine imkân vermeyeceği, 
Mütalaası ile bu bütçe tasarısına muhalifiz. 

Fenni İslimyeli Ferit Melen Ahmet Sarp *" 
Bakkesiisr MÜetvefcfla Van MiUetvefcili Oiyaıibalkır Miffldfcvdfaii 

\ 
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TABLO : 1 

1985 MALI YILI GENEL VE KATİMA BÜTÇELİ İDARELERİN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 

Genel bütçeye dahil idareler 
Katma bütçeli idareler 

HAZİNE YARDIMI (—) 

KONSOLİDE BÜTÇE 

TOPLAM 

Personel 
giderleri 

98758 
187.1 

1.174.9 

Diğer cari 
harcamalar 

9)11.9 
78.3 

990.2 

Cari harcamalar 
toplamı 

1.889.7 
265.4 

2.165.1 

h 

/ 
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TABLO - H 

Genel Bütçeli Kuruluşların 1985 MaM Yıh Bütçelerinde Komisyonumuzca Yapılan Net Ekleme ve Kesintiler 
(1 000 TL.) 

Komisyonca 
daireler Hükümet teklifi Eklenen en Kabul edilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındırlık ve Mân Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığ. 

17 565 518 
1 147 625 
3 528 542 

919 021 
33 236 738 

6 338 589 
1 830 692 000 

2 235 693 
1 533 073 
li 443 380 • 
4 865 562 

33 853 648 
14 JL39 445 
5 730 760 

80 158 450 
860 825 000 

17 626 217 
159 095 000 
87 064 290 
9 499 019 

53 104 000 
I 218 839 573 

465 982 210 
124 351 295 
136 447 000 
23 348 012 
93 006 500 
8 941 340 

26 008 000 
22 246 000 
34 228 500 

160 000 — 
169 000 — 

— — 
100 000 — 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

' — — 
250 000 — 

— — 
— •— 

100 000 — 
— • — 

15 693 — 
— — 
— — 
— — 

380 000 — 
'31 622 356 — 

— — 
— — 

1 015 000 — 
— — 

170 000 — 
_ — 
— — 
— — 

100 000 — 

1.7 725 518 
1 316 625 
3 528 542 
1 019 021 

'53 236 738 
6 338 589 

1 830 692 000 
2 235 693 
1 533 073 
1 443 380 
4 865 562 

34 103 648 
14 139 445 
5 730 760 

80 258 450 
860 825 000 

17 641 910 
1.59 095 000 
87 064 290 
9 499 019 

53 484 000 
1 250 461 929 

465 982 210 
124 351 295 
137 462 000 
23 348 012 
93 176 500 

8 941 340 
26 008 000 
22 246 000 
34 328 500 

TOPLAM 5 378 000 000 34 082 049 — 5 412 082 049 
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A — CETVELİ 

(Bin TL.) 
.Kuruluşlar l i ra 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlatma Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı . 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kürtür ve Turizm 'Bakanlığı 

17 725 518 
1 316 625 

; ' • 3 528 542 
1 019 021 

33 236 738 
6 338 589 

1 830 692 000 
2 235 693 
1 533 073 
1 443 380 
4 865 562 

34 103 648 
14 139 445 
5 730 760 

80 258 450 
860 825 000 

17 641 910 
159 095 000 
87 064 290 
9 499 019 

53 484 000 
1 250 461 929 

465 982 210 
124 351 295 

. 137 462 000 
23 348 012 
93 176 500 
8 941 340 

26 008 000 
22 246 000 
34 328 500 

TOPLAM 5 412 082 049 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ GELİRLERİ 

GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergisi 

SERVETTEN ALINAN VEGİLER 
Emlak vergisi 
Motorlu taşıtlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan Katma Değer vergisi' 
Ek katma değer vergisi 
Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
Damga vergisi 
Harçlar 

Tapu harçları .-*• 
Yargı harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve konsolosluk harçları 
Trafik harçları 
Diğer harçlar 

G E L İ 

Madde K 

1 45 
38 

3 
3 

23 
17 
2 
6 
7 

14 
10 

65 000 000 
8 000 000 
7 000 000 
8 000 000 
2 000 000 
12 000 000 
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A Ç I K L A M A 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 

U Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük 
vergisi 

2 Akaryakıttan alınan gümrük vergisi 
3j Tek ve maktu vergi 

İthalde alman katma değer vergisi 
İthalat damga vergisi 

1| Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak 
damga resmî 

2 Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmî 
Rıhtım resmî 

1] Akaryakıt dışındaki maddelerden alman rıhtım resmî 
2 Akaryakıttan alınan rıhtım resmî 

KALDIRILAN YERGİLER 
Kaldırılan vergiler artıkları 

YERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI VE DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 

1| Resmî basımevleri, okullar ve kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 

Devlet paylan 
:1| Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 

Petrolden Devlet hakkı 

G E L İ R 

Madde Kesi 

300 0 

280 000 000 
10 000 000 
10 000 000 

362 0 
30 0 

21 000 000 
3 000 000 

60 0 
43 000 000 
17 000 000 

120 0 

7 
70 000 
ı ooo 

31 3 
200 000 
150 000 



A Ç I K L A M A 

3| Petrolden Devlet hissesi 
4 Madenlerden Devlet hakkı 
5 Oyun kâğıdı gelirleri 

Belli giderler karşılığı gelirler 
]| Kambiyo murakaibesi mukabilinde Cumhuriyet 

Merkez Bankasından alınan 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

T. C. Merkez Bankası safi hâsılatı 

DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 

Taşınmaz mallar gelirleri 
11 Taşınmaz mallar satış bedeli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 

Taşınır mallar gelirleri 
1| Taşınır mallar satış gelirleri 
2 Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

Hazine Portföyü ve iştirakleri gelirleri 
1 İktisadî Devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3ı Döner sermayelerden gelirler 
41 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERt 
ALINANLAR 

Faizler 
Tavizlerden geri alınanlar 
İkrazlardan geri alınanlar 

G E L İ 

Madde K 

25 000 000 
6 000 000 

3 000 

3 000 
5 000 

1 500 000 
7 000 000 

3 500 000 
4 600 000 

6 
50 000 000 
5 350 000 
8 000 000 

50000 



A Ç I K L A M A 

CEZALAR 
t Para cezalan 
2 Vergi ve zam cezalan 
3 Trafik cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1! Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER YE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 

1 Karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatı 

FONLAR 
İJ Akaryakıt istikrar Fonundan Hazineye yatınlacaik 

miktar 
2 İstikrar Fonu hesabından Hazineye yatırılacak 

miktar 
3 Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabından 

Hazineye Devrolunacak miktar 
4 Tarımsal İhracat Fonu 

GENEL TOPLAM 

(BİN T 

G E L İ R 

Madde Kesim 

7 0 
60 0 
13 0 

420 0 

628 0 

49 4 

4 
1 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Nizamname 
Kanunu Muv. 
Mukavelename 
Kanun 

» 

> 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

Tebliğ 

Kanun 

» 
» 

». 
» 
> 

26. 
13. 
18. 
27. 
14. 

14. 
17-

22. 

1. 
29. 
29. 
7. 

— 

10. 

27. 
26. 

16. 
21. 
25. 

3 
9 
5 
11 
4 

1 
2 

2 

3 
4 
5 
6 

6 

1 
5 

6 
6 
6 

.1322 

.1331 

.1336 

. 1336 

.1341 

.1926 

.1926 

. 1926 

.1926 

.1926 

. 1926 

.1926 

.1926 

.1927 
•1927 

. 1927 

.1927 

.1927 

— 
— 
66 
618 

716 
743 

748 

765 
815 
867 
911 

— 

927 

968 
1050 

1080 
1118 
1160 

1925 ve Daha Evveldi Yıllara Ai 
Maadin Nizamnamesi. 
Ahar mahallere nakledilen emval ve düyun ve matlubatı met 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resme müteallik 
İstiklal Madalyası hakkındaki Kanunun harca mü teailik 9 nc 
limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para 

1926 Yıkna Ait Mevzu 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval v 

tifak ve intifa hakkı tesislerine ilişkin hükümleri.-
Emvali Milliye ve Metrukeden veya mazbut vakıflardan baz 

arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Türk Ceza Kanunu. 
Kabotaj Kanununun 5 nci maddesine göre alınmakta olan pa 
Ziraat Vekaletine merbut bazı mektep ve müesseselerin suret 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hük 

nin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol Şirketlerinden a 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı caril 

ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsı 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı çalar tesis 

1927 Yılma Ait Mevzu 

Milli Matbaa tahsilatının mütedavil sermaye halinde istimali H 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (Köhne e 

ları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler ve 
ların mahalli sarfı kalmayan müterakim paralan vesair çeşitli hâs 

Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayan 
Oyun Kâğıtları İnhisarı Hk. 
Mükerrer Sigorta Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 
> 

> 
Kanun 

> 
> 

TBMMK 

> 
Kanun 

17. 
23. 
24. 

16. 

20-

7. 
7. 

4. 
11-
30. 

29. 
12. 

28. 

8. 

2. 
21. 
21. 

5 
5 
5 

5 

2 

1 
4 

6 
6 
6 

4 
6 

11 

5 

6 
6 
6 

.1928 

.1928 

.1928 

.1929 

. 1930 

.1932 

. 1932 

. 1932 

. 1932 

.1932 

.1933 

.1933 

.1933 

. 1934 

. 1934 

.1934 
1934 

1266 
1324 
1338 

1447 

1567 

1918 
1943 

2000 
2005 
721 

2159 
2308 

2376 

2424 

2490 
2510 
2526 

Ö Z E T l 

1928 Yılma Ait Mevz 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili Hk. 
Damga Resmi Kanunu. 
Maarif Teşkilatı Ha.ln1rıtufa:lr.i 789 numaralı Kanunun 8 nci ma 

1929 Yılma Ait Mevz 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 

1930 Yılma Ait Mevz 
Türk Parası kıymetini koruma Hk. 

1932 Yıfcna Ait Mevz 
Kaçakçılığın men ve takibi Hk.: 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili ve rilecek em 

sL 
Tıp Fakültesinden neş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri 
Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonl 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimen 

1933 Yılma Ait Mevz 
İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi. 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilat ve hisse 

daki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Sıcaik ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisa 

sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun. 
1934 Yılına AÎt Mevz 

30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otom 
hakkındaki Mukavelenamenin tasdiki Hk. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
İskân Kanunu. 
Nebat ve hayvanlarla mahsulatın muayene ve temizleme işleri 

Kanunun 3 ncü maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gcürferia 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

30. 6.1934 

5 , 7.1934 

14, 6.1935 

2550 

2582 

2809 

» 
» 

» 
> 

Nizamname 
Kanun 

> 

> 
» 

Kanun 

,* 
> 
> 

Nizamname 
Kanun 

20 . 
1 1 , 

•10. 
5 . 
2 . 
9 . 

24 . 

2 1 . 
2 9 . 

1 8 . 

17 . 
3 . 

10. 
24 . 
30 . 

4 .1936 
12.1936 

2 .1937 
5 .1937 
6.1937 
6.1937 

12.1937 

3 .1938 
6.1938 

1 .1939 

1.1940 
7 .1940 
7.1940 

12.1940 
12.1940 

2950 
3078 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 

3340 
3468 

3563 

3777 
3890 
3894 

2/14931 
3959 

Kaçakçılığın Men ve Talkibi Haıkkında 1918 tarihli Kanunun 57 
bir madde eklenmesi Hk. 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohu 
desi. 

1935 Yftna Ait Mevzu 
Sıcak ve soğuk maden sulananı istismarı Se kaplıcalar tesisi 

desi, 

1936 Yıkma Ait Mevzu 
Vakıf matlarının taıksMe satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
Tuz Kanununun 12 - 15 nci maddeleri. 

1937 YAna Ait Mevzu 
Öğretici ve Teknik tâfanferHk. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu halkkındaiki K 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki K 

1938 Yılma Alit Mevzu 
Müzelerle ören yerlerM ziyaret edeceklerden ahnacak ücretle 
Pul ve KıymetE Kâğıtların bayiler ve Memurlar vasıtasıyla sal 

1939 YAna Ait Mevzu 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye s 

1940 Ydma Ait Meveo 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci madd 
2004 sayılı Kanunun bazı maddderimn değiştirilmesi Hk. 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi. 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname. 
T.C. Refik Saydam Merkez HıfsKSifhha Müessesesi Teşkiline 
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Vergilerin, resimlerin ve başka: 

Çeşidi 

Kanun 

> 
» 

» 
» 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
> 

» 
» 
> 

dayanakları 
Tarihi 

5 . 6.1941 

27, 5.1942 
8. 6.1942 

26. 6.1944 
15. 9.1944 

+ 

20. 5.1946 

10. 6.1946 

25. 5.1948 

8 . 7.1948 

10. 6.1949 
10. 6.1949 

16, 6.1949 
7,12.1949 

18. 1.1950 
2 . 3.1950 

15, 3,1950 

gelirlerin 

Numarası 

3975 

4226 
4250 

4604 
4668 

4897 

4922 

5202 

5254 

5422 
5435 

5441 
5451 

5516 
5584 
5591 

Ö Z E T İ 

1941 Yılma Ait Mevzu 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimeakullerin satış bedellerin 

na ek. 
1942 Ydına ASt Mevzu 

FeVkalade Zam Kanunu. 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9 ncu maddesi, 

1944 Yılma Ait Mevzu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine paralı ve yatılı 

desti. 
1946 Yılına Ait Mevzu 

Kibrit ve çakmağın tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Ge 
3 ncü maddesi. 

Denizde Mal ve Can Korunması Kanununun 20, 22, 23 ncü m 

1948 YMhna Alit Mevzu 
Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madd 

daki Kanunun 7 nci maddesi ile ahnan para cezası Hk. 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumduk verilmesi Hk. 

1949 Yıhna Alt Mevzu 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve b 

farmın 3 ve bazüannunda 5 misli artırılması Hk. 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci madd 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 

sayılı Kanunla değiştirilen 21 inci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
1950. Yılına Aît Mevzu 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu m 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
> 
> 
> 

> 

> 

» 
> 
» 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 

15. 

25. 
25. 
1. 
1. 

15. 

16. 

21. 
18. 
21, 
21. 

13-
27. 
10. 
15. 

3. 
7. 
7. 
8. 

7 .1950 

5 .1951 
5 .1951 
8 •1951 
9 .1951 

2 .1952 

4 .1952 

7 .1953 
12 .1953 
12 .1953 
12 .1953 

1 .1954 
1 .1954 
2 .1954 
2 .1954 

3 .1954 
3 .1954 
3 .1954 
7 .1954 

5682 

5772 
5775 
5822 
5842 

5881 

5917 

6183 
6200 
6202 
6209 

6219 
6237 
6245 
6258 

6309 
6326 
63?^ 
6433 
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Ö Z E T I 

Pasaport Kanunu. 

1951 Yriına Ait Mevz 
Milli Piyango teşfcüi hakkındaki 3670 sayılı Kanunun değiş 
Limanların inşa, tevzi, ıslan ve teçhizi Hk. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Milli Eğitim Bakanlığ 
Denizcilik Bankası TA.O. Kanununun 17, 19 ve 36 ncı ma 

1952 Yılma Ait Mevz 
Tuz Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu 

10 ncu maddesi 
Gayrdmenkule Tecavüzün Defi hakkındaki Kanunun 6 ncı ma 

1953 Yılına Ait Mevz 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu. 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 nc 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci mad deleri. 

1954 Yılma Ait Mevz 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.OJağı Kanununun 6 ve 9 ncu 
Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 
Harcırah Kanununun 60 ncı maddesi. 
Türfk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 156 7 sayılı K 

3 ncü; 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddelerinim de 
masına ve bazı ek maddelerin ilavesi Hk. 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddel 
Petrol Kanununun 86 ncı maddesi. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve 

lenmesi Hki 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
(dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 
Kamm 

9. 

9. 

13. 
18. 
18. 

28. 
22. 

7. 
13-
13. 
13. 
29. 

31. 
31. 
1. 

9. 
25. 

19. 
8. 
19. 
21. 

4 • 

4 

5 
5 
5 

2 
6 

7 
7 
7 
7 
8 

8 
8 
9 

6 
6 

2 
6 
12 
12 

1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1956 

.1956 

. 1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

. 1956 

.1958 
•1958 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

6552 

6553 

6558 
6566 
6570 

6688 
6747 

6785 
6802 
6803 
6804 
6829 

6830 
6831 
6846 

7126 
7154 

7251 
7338 

4/12528 
7397 

- C / 7 -

Ö Z E T I 

1955 Yılma Ait Mevzu 
ispirto ve ispirtolu IçMker inhisarı fog.1cıkınd«M 4250 sayılı K 

meşine ve bu Uçanıma bazı hükümler ilavesi EDc, 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı K 

nurda değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi Hk. 
6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve ba 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
Gayrimenkul kiraları Hk. 

1956 Yılına Ait Mevzu 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin değiştirilm 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 

Vergisi Hk. 
imar Kanununun 31 nci maddesi. 
Gider Vergileri Kanunu. 
17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 saydı Kanuna Bk. 
iç istikraz Akdi Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunu 

bazı maddeler eklenmesi Hk. 
istimlak Kanunu. 
Orman Kanunu. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi baklandaki Kanunun bazı mad 

bir ek madde ilavesi Hk. 
1958 Yıana Ait Mevzu 

Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 

1959 Yılına Ait Mevzu 
Tebligat Kanunu. 
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı Karara E 
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu 
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Vergilerin, reaâriteriıı ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanon 
> 

Kararname 
* 
> 

Kanun 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

> 

> 
» 
» 
> 
» 

» 
Kararname 

6 . 5-1960 
6 . 5.1960 

15. 8.1960 
15. 8.1960 
12, 9.1960 

24.10.1960 
20,10.1960 
18.11.1960 
18 ,11 .1960 
24.11.1960 
29.11.1960 
5.12.1960 
6.12.1960 

2 , 11961i 

2 . 1.1961 
6 . 1.1961 
9 . 1.1961' 

10. 1,1961 
12. 1.1961' 

12. 1.1961! 
12,10,1961 

7471 
7473 

5/236 
5/239 
5/316 

112 
1!13 
132 
134 
140 
144 
152 
153 

189 

192 
193 
210 
213 
219 

224 
5/1768 

1960 Yriua Alt Mevz 
TC Ordusu, subay, askerî memur ve muaddiSleri ile astsuba 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin suret! idares 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı Karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 16 sayılı Karar 
Mülga Türk Parası (Kıymetini Korama Hakkında 15 sayılı 

fiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında kararnam 

Hürriyet İstikrazı Hakkındalki. 11 numaralı Kanunun 8 nc 
Af Kanunu, 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu. 
113 saydı Af Kanununun baza maddelerinin değiştirilmesi v 
6746 saydı Şeker Kanununun 16 net maddesinin 2 nci fık 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi H 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
7129 saydı Bankalar Kanununa ek. 

1961 Ythna Ait Mevz 
MSB. lığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlık 

mayanların satılmasına izin verilmesi Hk. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 'bazı değısîktökler 
Gelir Vergisi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yap 
Vergi Usul» Kalnunu. * 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek ikinci 

ve 5 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. -
Sağlık hizmetierinin sosyalleştirilmesi Hk. 
65 saydı Kanunun 1 nci maddesiyle TC Merkez Bankası ne 

tasfiye hesabı» ndan 2.6.1961 tarihli ve 5/1280 saydı Kara 
Fonuna» 20 000 000 ffira avans veıümesi Hk. 



C/9 — 
Vergilerin, resitallerin! ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

I» 
» 

» 

Kanun 
» 

» 

> 
» 
* 
> 

> 

» 
» 

> 
9 
» 

11. 1.1962 
6 , S. 1962 
6 . 8.1962 

2 1 . 8-1962 
11.12.1962 

1 1 , 2.1963 

20. 2,1963 
20. 2.1963 

20 . 2.1963 

20. 2.1963 
2 1 . 2.1963 
23. 2.1963 
23 . 2.1963 

28 . 2.1963 

28. 2.1963 
28 . 2.1963 

28 . 2.1963 
28. 2.1963 
18. 4.1963 

6/114 
40 

6/763 

6/847 
6/1154 

6/1342 

186 
187 

188 

189 
212 
197 
199 

202 

204 
205 

210 
218 
223 

Ö Z E T İ 

1962 YdJna Aftt Mevzu 
Tür-k Parası Kıymetini Koruma Hk. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakikin dafai ilişik 17 sayılı K 

name. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kakan hakkında Kararname. 

1963 Ydjtta Ait Mevzm 
İlişiık «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 saydı K 

kında Kararname. 
6802 saydı Gider Vergileri Kanunumun 33 ncü maddesinin de 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, istih 

akaryakıtların stok vergisine tabi tutulması Hk. 
7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu mad 

desinin kaldırılması Hk. 

213 saydı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değişt 
4991 saydı Kanunda değişiklik yapılması Hk. 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinin 

eklenmesi Hk. 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu 

nuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılm 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesini 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 saydı Vergi Usul Kanununun ba 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 
Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
Af Kanunu. 
Denizaltı dalgıç, kurbağa adam tazminatı Hk. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

> 
Kararname 

> 
> 

Kanun 

> 

> 

> 

> ' 
> 

> 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

> 
» 
» 

dayanakları 
Tarihi 

4 . 6 - 1 9 6 3 

19. 6 .1963 

5 . 7 . 1 9 6 3 
23. 7 .1963 
11.10 .1963 
9 . 9 .1963. 

27.12 .1963 

25. 6 .1964 

26- 6 .1964 

26. 6 .1964 

1. 7.1964 
1 . 7 . 1 9 6 4 

2 . 7 .1964 
26.10 .1964 

8 . 1 . 1 9 6 5 
22. 1 1965 
22. 1 .1965 
25 . 2 .1965 
19. 6 .1965 

Numarası 

6/1734 

251 

261 
6/2913 
6/2231 
6/2127 

365 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3737 

522 
6/4160 
6/4165 
6/4568 
6/4913 

— C/10 — 

Ö Z E T î 

Türk Parası Kıymetimi Koruma baklandaki 17 sayıh Karar 
Karar. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hak'kındaki K 
60 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hüküme 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 saydı Ek Kara 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayıh Karara E 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayıh Karara 

Karar. 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştir 

1964 Yılma Ait Mevzu 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

hakkında. 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun 

bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
4.1 1961 tarihli ve 213 sayıh Vergi Usul Kanununun bazı mad 

nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
Damga Vergisi Kanunu. 
Bazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 sayı 

pılması hakkında. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararname. 

1965 YAna Alt Mevzu 
1964 Kalkınma istikrazı Hakkında Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayıh karara ek 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayıh karara ai 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kanun 

Kararname 
> 

Kanun 
> 
> 
> 

> 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

> 
Kanun 

> 
> 

Kanun 
> 
> 
» 

24. 

6 . 
14. 
28. 

25. 
31 . 

29. 
29. 
11 . 
8 . 

28. 

18-
28. 
8 . 

8 . 
9 . 

24. 
29. 

2 . 
12. 
10. 
1 , 

Tarihi 

6 .1965 

7 .1965 
7 .1965 
7 • 1965 

8 .1965 
12 .1965 

1 .1966 
2 .1966 
2 .1966 
3 .1966 

3 .1966 

4 .1966 
6 .1966 
7 .1966 

7 .1966 
8 .1966 

11 .1966 
12 .1966 

2 .1967 
2 • 1967 
4 .1967 
6 .1967 

Numarası 

639 

6/4826 
642 
664 

6/5075 
6/5722 

717 
723 
724 
753 

756 

6/6249 
766 

6/6616 

6/6628 
780 
784 
818 

827 
828 
851 
876 

Ö Z E T İ 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun 
18 nci fıkrasının tadili hakkında 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 saydı karara ek 
202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ha 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapıl 

sesinin kaldırılması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kar 

1966 Y4ma Alt Mevzu 
1965 Kalkınma istikrazı hakkında. 
1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında. 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nci maddeleri 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 

de 2) nin değiştirilmesi hakkında. 
13.7.1956 tarih ve 6802 sayıh Gider Vergileri Kanununa bağlı 

sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararının yürürlüğe konulma 
Tapulama Kanunu. 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayıh Kararnameye ektir. Türk P 

Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayıh Karara ek 
Bazı suç ve cezaların affı hakkında. 
193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci 
1966 yıh Kalkınma istikrazı hakkında. 

1967 Yılına Alt Mevzua 
Rıhtım Resmi Kanunu. 
İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu. 
6802 sayıh Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılm 
193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 

11.2.1966 tarihli ve 724 saydı Kanuna ek. 
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Vergiledin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

Kanun 

> 

> 
» 

Kararname 

1 . 
8 . 

15, 

24. 
28. 

23, 

13. 

3 1 , 
30. 

10. 

7 . 
7. 

7 . 

7. 
12. 

1. 

3 

3 
5 

1. 

1967 
.1967 

1967 

.1967 
,1967 

.1968 

.1969 

.1969 

. 1969 

1970 

6/8376 
890 

6/8424 

903 
980 

992 

1132 

1137 
1117 

7/3 

Kanun 
> 
» 
» 
> 
» 

» 

11, 1.1970 
29.' î. 1970 
11 . 2.1970 
11. 6.1970 
14, 7.1970 
29. 7.1970 

29. 7.1970 

1211 
1216 
1224 
1267 
1310 
1318 

1319 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayıh Karara ek ka 
193 sayıh Gelir Vergisi Kanununda değişiklider yapılması ha 

nun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26.6A 964 tarih ve 
tirilmesi Hk. 

İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayıh Ka 
kında, 

Medeni Kanunda (Vakıf hakkında) yapılan değişiklik Hk, 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hk 

1968 Yılına Ah Mevzu 
1967 Kalkınma istikrazı Hk. 

1969 Yılına Ait Mevzu 
Gelir Verg&i Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

kındaki 19.2.1963 tarihli ve 202 sayıh Kanunun 642 ve 890 sayı 
desinin değiştirilmesi Hk. 

Çeşitli Vergi Kanunlarında değişiklik yapılması Hk. 
Tütün ve Tütün Tekeli Kamunu. 

1970 Ydma Ait Mevzu 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayıh Kanu 

sine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayıh Kanunun 9 ncu maddesine gö 
bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve ithalattan istikrar f 
rürlüğe konulması Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu. 
1969 Kalkınma İstikrazı Hk. 
Türk Parasının Kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (15 
Gider Vergileri Kanununa Ek. 
16.6.1949 - 5441 sayıh Kanunun değişik 12 nci maddesi Hk, 
Finansman Kanunu (Gayrimenkul Kıymet Artışı V rgM, Eml 

Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Spor - Toto Vergisi) 
Emlak Vergisi Kanunu. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 7 . 8.1970 

27.11.1970 

7/1102 

7/1652 

Kanun 
Karar 

» 

22. 3.1971 
12. 7.1971 
20ı. 7.1971 

1380 
7/281.1 

1446 

Kanun 
» 
> . 

» 

» 
* 

Yönetmelik 
Kanun 

» 
» 

5 . 
24. 
9 . 

17. 

20. 
1 , 

3 . 
5 . 

25. 
20. 

2.1972 
2.1972 
3.1972 

7.1972 

7.1972 
9.1972 

1.1973 
4.1973 
4.1973 
6.1973 

1512 
1544 
1571 

1610 

1605 
1615 

7/7387 
1702 
1710 
1743 

Ö Z E T İ 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkımdakıi 1567 saydı Ka 
desi ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükü 
rarın 1 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi hakkında. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma halflrmdaflcj 1567 saydı Ka 
desine 16.9.1960 tarih ve 7-a saydı Kanunun 9 ncu maddesine gö 
siz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve bu ithalattan istikrar 
ek Karar. 

1971 Yıhna Ait Mevz 
Su Ürünleri Kanunu. 
Memur konutlan yönetmeliğinin yürürlüğe konulması Hk. 
29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak VergM Kanununun ba 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 

1972 Yıfcna Ait Mevz 
Noterlik Kanunu. 
13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ba 
Bazı tekel maddeleri f r/atlarına yapılan zamlardan elde edi 

bîr deprem fonu hesabında toplanması Hk. 
29.7.1970 gün ve 1319 saydı Emlak Verg&ft Kanununun ba 

bu kanuna bazı hükümler eklenmesi Hk. 
6785 saydı İmar Kanununda bazı değişiklîkler yapılması Hk. 
Gümrük Kanunu, 

1973 Yılına Ait Mevz 
Yatakta tedavi kurumlan işletme yönetmeliği. 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonu 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kararname * 

» 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

» 
» 

Kanun 

> 
> 

Kararname 
» 

Kanun 

» 

•» 

* 

1. 

1. 

18. 
1-

29. 
28. 

15. 
29. 
24. 

10. 
12. 

11. 
19. 

1. 

21. 

20. 

28. 

10 

3 

5 
8 

8 
11 

4 
4 
5 

6 
7 

9 
9 

4 

4 

11 

2 

.1973 

.1974 

.1974 

.1974 

.1974 

.1974 

.1975 

.1975 

. 1975 

.1975 

.1975 

. 1975 

. 1975 

.1976 

. 1976 

.1976 

. 1977 

7/7202 

7/7877 

1803 
7/8642 

7/8810 
7/9028 

7/9731 
7/9802 
1894 

1908 
1927 

7/10506 
7/10663 

1977 

1981 

2026 

2034 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 saydı Karar. 
1974 Yılma Ait Mevzu 

Türk parası Kıymetisıi Koruma 'hakkında fiyat düzenleme ve 
Karar. 

Af Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve 

Karara Ek Karar. 
Tünk Parası Kıymetini Koruma hakkında 22 saydı Karar. 
Türk Parası Kıymetlim Koruma hakkında 17 sayılı Karara 

1975 Yılma Ait Mevzu 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 saydı Karara Ek 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 saydı Karara Ek 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 saydı Gümrük Kanununun bazı 

maddeler yerine yeni maddeler konulması hakkında. 
500 saydı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında* 
193 sayın Gelir Vergisi Kanununun 25/7 nci maddesindeki 12 

çıkarılması ve 1475 saydı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilme 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve d 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme 

ydı karara ek karar. 
1976 Ydma Ait Mevzua 

492 saydı Harçlar Kanununa ekli 6 saydı Tarifenin değişik 1 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değ 

193 saydı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 saydı Kan 
hakkında. 

193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci 

1977 Ydma Ait Mevzua 
221.1962 talihli bir saydı Kanunun, 5.6.1975 tarihli 1905 sayd 

rilmesi ve bu Kanuna ek geçici madde eklenmesi hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

> 
Kararname 

24. 

25. 
8-

8 .1977 

8 .1977 
9 .1977 

2099 

2106 
7/13918 

Kanun 

> 

> 
Kararname 

> 

10. 9 

10. 9 

10. 9 
5.10 
5.10 

. 1977 

. 1977 

.1977 

. 1977 

. 1977 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

> 
Kanun 

13.10 .1977 
31.12 .1977 

7/13957 
2109 

Kararname 

» 
Kanun 

> 
Kararname 

7. 

17. 
29. 

14. 
10. 

3 

3 
9 

10 
11 

•1978 

.1978 

.1978 

. 1978 

.1978 

7/14832 

7/15114 
2171 

2172 
7/16703 

Ö Z E T İ 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 inci maddesine bir 
geçiei madde eklenmesi hakkında. 

1908 saydı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi ha 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve d 

tarihli ve 7/7877 saydı karar ekindeki 21 saydı kararın bazı mad 
mesi hakkında. 

17.7.1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesin 
1606 saydı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesi ha 

11-7.1963 tarih ve 269 saydı, tahsis edildikleri gayelerde kull 
harp sefinelerinin satdmasına yetki verilmesi hakkındaki Kanunun 

Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik Yasası hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı karara ek 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 saydı Kanunun 

sine ve 16.9.1960 gün ve 79 saydı Kanunun 9 ncu maddesine gö 
re bedelsiz olarak yapdacak otomobil ithalatı ile yurt dışında çalı 
vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet ve m 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında 
7.2.1967 tarihli ve 828 saydı Kanun üe 27.3.1969 tarihli, 1137 

ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarihli, 1648 saydı Kanu 

1978 Yuma Aü Mevz 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzen 

saydı Kararın değiştirilmesine ilişkin Karartın yürürlüğe konu 
Arsa saydacak parselenımiş arazi hakkında. 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimftliğ 

alınacak ekonomik ve mali önlemlere ilişkin yetki hakkında* 
Devletçe işletilecek madenler hakkında. 
Türk, Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 saydı Karara 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarühi Numarası Ö Z E T I 

Kararname 

K.H.K. 
Kararname 

I» 
,> 

» 

Genelge 

Kararname 

> 

» 

Kanun 

Kararname 
> 

Kanun 

10. 

27. 
28. 

16. 
16. 

27. 

10. 

12. 

13. 

12. 

15.. 

22. 
2 . 
9 . 

2.1979 

2.1979 
2.1979 

3.1979 
3 .1979 

3.1979 

4.1979 

4.1979 

4.1979 

5.1979 

5.1979 

5.1979 
6.1979 
6.1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 
7/17299 

7/17320 

341 

7/17319 

7/17359 

7/17395 

2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

1979 Yihna Ait Mevz 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayıfa A 

değişiklikler Hk. . ' 
Muhasebei Umumiye Kanununun bazı maddelerinde değişikli 
Kara ve Su Avcılığından ekle edilen tanm kazançlarının v 

emsalleri Hk. 
Akaıyakıitlann alım - satım, dağıtım ve fîyaltlannm saptanma 
15.3.1979 günîü ve 7/17298 sayılı Karar Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkımda petrol arama ve Pe 
masına ilişkin 20 sayılı Karar Hk. 

Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelere bağl 
gayri safi gelirinin % 15'e kadar olan kısmım ve dönem sonu kâ 
Hk, 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04.03, 15.13.10 ve 40Jl poz 
garin ve sertteştiriimemiş vuJkanize kauçuktan her nevi iç ve dış 
rük Vergisi oranlarının % 50, % 60 ve % 30'a çıkarılması Hk. 

BkonomSyi Güçlendirme Programı çerçevesinde; faiz oranlan 
ödeme oranlanna değin T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi 
26.3.1979 günlü ve 19 sayılı raporu üzerine yürürlüğe konulmas 

Televizyon resim tüpü yapmakta kullanılan boş cam kavanoz 
25'e indirâlmesi, televizyon resim tüpünün % 1 'e (indirilen Gümrük 

5680 sayılı Basın Kanununun değişik 16 ncı maddesinin değ^ 
rılması ve 'bu Kanuna geçici dört madde eklenmesi Hk. 

Fosforik asilin % 15 olan Gümrük Vergisi oranının % l'e in 
Akaryakıt perakende azami litre satış fiyatının saptanması H 
6846 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3 

birinci fıkrasına bir (c) bendi eklenmesi Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 
Kanun 

> 
» 

Kanun 

Kararname 

> 
Yönetmelik 
KHK 

> 

> 

> 

Kararname 
» 

Tebliğ 

Kararname 

11. 
16. 
16. 
20. 

22-

5. 

28. 
17. 
28. 
28. 

28. 

28. 

10. 
11. 
11. 

18. 

6 . 
6 
6 
6 

6 

7 . 

8 
9 
9 
9 

9 

9 

10 
10 
10 

10 

.1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

-1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

7/17597 
2244 
2245 
2448 

2249 

7/17637 

7/18015 
— 
31 
32 

33 

34 

7/18182 
7/16837 

—. 

7/18095 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar hak 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişikli 
10 . 6 . 1979 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 

misli artırmalarla ilgili yeni nispetler getirilmesi hakkında. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun ba 

nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde ve bir geçici mad 
Gümrüğe terk edilen eşyalarla Devlet Demiryolları ve Denizc 

ma ve antrepolarda bulunan her türlü taşıma aracının Devlet M 
araçları dışında kalan eşyaların da Çaykur Genel Müdürlüğünce 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 saydı Karar hak 
Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesinin değiştirilmesi ha 
237 sayılı Taşıt Kanununun değişik 12 nci maddesi nin son fıkr 
4060 sayılı % 5 faizM Hazine tahvilleri ihracına dair Kanunun 

maddeleri ile 9 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu k anuna geçic 
474 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cet 

2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 
261 sayılı ihracatı gehştirmek amacı ile vergilerle ilgili olara 

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar hak 
Karayoluyla uluslararası eşya ve yolcu taşıma esasları hakkınd 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunun 6600 

yanılarak çeşitli cins oyun kâğıtlarının satış fiyatları hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.20 pozisyonunda yer 

miş veya harmanlanmış tütünlerden yurt dışında imal ettirilen s 
(0) mdirilmesi hakkındaki 8 . 7 . 1977 gün ve 7/13512 sayılı Kar 
7/15992 sayılı Kararname ile 'bâr yıl uzatılan sürenin bir yıl daha 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 
Karar 

> 
Kararname 
Kanun 

» 
> 
•» 

» 

> 

» 

» 
» 
> 
> 

> 
» 
> 
> 

21 .11 
24 .12 

2 1 . 1 
25- 1 
20 . 3 

2 1 . 9 
2 3 . 9 
2 5 . 9 

2 9 . ' 9 

23 .10 

23 .10 

28 .11 
28 .11 
28 .11 
28 .11 

28 .11 
28 .11 
12 .12 
11 .12 

. 1979 
.1979 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 
•1980 
.1980 
.1980 

. 1980 

.1980 
.1980 
.1980 

2253 
7/18625 

8/167 
8/181 

2299 

2301 
2302 
2303 

2305 

2319 

2320 

2343 
2344 
2345 
2346 

2347 
2348 
2350 
2353 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı lama Us 
Memur Konutları Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştire 

1980 Yılına Ait Mev 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 25 sayılı Kararı 
İthalat Damga Resmi nispetinin •% 25'ten %'1'e indirikne 
Bedelli Askerlik; hakkında. 
1402 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve baz 
Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması ve «At 
1580 saydı Belediye Kanununa Ek Kanun. 

6136 sayılı AteşH Silalhlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkın 
maddesinde yer alan ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar 

854 sayılı Deniz iş Kanununun 1926 sayılı Kanunla değişik 
desine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

1475 saydı İş Kanununun 1927 saydı Kanunla değişik 14 n 
bir fıkra eklenmesi, 193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 1927 s 
fıkrasının değiştirilmesi ve 1927 saydı Kanunun 6 nci maddes 

210 saydı Değerii Kağıtlar Kanununda Değişiklik Yapılma 
488 saydı Damga Vergisi Kanununda Değİşiktok Yapılması 
492 saydı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapdmasına dair K 
1318 saydı Finansman Kanununun Taşıt Ahm Vergisine i 

dair Kanun. 

6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki K 
197 saydı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununda Değiş 
1319 saydı Emlak Vergisi Kanununda değişüdik yapılması h 
7338 saydı Veraset ve intikal Vergisi Kanununda değişüdik 

• 



C/19 -

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

27 .12 .1980 
27 .12 .1980 
31 .12 .1980 
31 .12 .1980 

2 5 . 1 .1981 
5 . 2.198i: 
17 .2 .1981 
17. 2.1981 

2 7 . 2.1981 
27 . 2.1981 

8 . 3.198(1 
8 . 3.1981 

14. 3.1981 
22 . 3.1981 

2 2 . 3.1981 
24 . 3.1981 
26 . 3.1981 
26 . 3.1981 
26 . 3.1981 

3 . 4.1981 
19. 4.1981 
5 . 5.1981 
5 . 5.1981 
5 . 5.1981 
8 . 5.1981 

Numarası 

2361 
2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2382 
2385 

2418 
2419 

2420 
2421 
2427 
2430 

2431 
2432 
2433 
2434 
2438 
2443 
2447 
2454 
2455 
2456 
2457 

Ö Z E T İ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
5422 sayıb Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmas 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişildik yapılması hakk 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında 

1981 Y Ana Ait Mevz 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması ha 
Belediyeler ve özel idarelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde 
2490 sayılı Artışıma, Eksiltme ve İhale Kanununda değişiklik 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacak sivil akaryakıt ve dlo 

lanması ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esalsları hakkında. 
5682 sayılı Pasaport Kanununda değişiktik yapılması hakkınd 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 19118 sayılı Kaçakçılığın Men 

lerinin değiştirilmesi ve 1615 saydı Gümrük Kanununa geçici ma 
Memur meskenlerinin inşası Kanununda değişiklik yapılmas 
2644 sayılı Tapu Kanunumda değüşaklik yapılması hakkmda. 
11177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda değişiklik yap 
492 sayılı Harçlar Kanunu ve Bu Kanunu değiştiren 27.3.196 

rihli 2345 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkımda. 
Tahsilatın hızlandırılması hakkında. 
istanbul Belediyesine ak bir taşınmaz malın Hazineye devri h 
2346 sayılı Finansman Kanununda değişikHk yapılması hakkın 
2?48 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda değişiklik ya 
2082 sayılı Kapalı çarşıların Onarımı ve imarı Kanununda 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması hakkında. 
Gider VerğM Kanununda degişikBk yapılması hakkında. 
193 sayılı Gelr Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
Vergi Usûl Kanununda değişikük yapılması hakkında. 
İşletme Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında, 
854 sayılı Deniz tş ve 1475 saydı tş Kainununda bazı madde 

3e 2319 ve 2320 sayılı Kanunlara geçici maddeler eklenmesi hakk 



— C/20 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 2 5 . 

2 5 . 

10. 
10. 
10. 

10. 
18 . 
18 . 

30 . 
30 . 
30 . 
2 0 . 

2 5 , 
7 . 

15 . 
15 . 

15 . 
6 . 

16 . 
18 . 
18 . 

6.1981 

6.1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 
8.1981 

8.1981 
9.198.1 

9.1981 
9.1981 

9.1981 
10.1981 

10.1981 
10.1981 
10.19811 

2478 

2480 

2486 
2487 
2488 

2489 
2493 
2494 

2499 
2500 
2504 
2508 

2514 
2517 

2520 
2521 

2529 
2530 

2533 
" 2534 

2535 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın 
ve Bu 'Kanuna iki Ek Madde ile bir Bk Geçici Madde Eklenmes 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun değişik ikinci maddesin 
eklenmesi hakkında. 

Borçlar Kanununun 110 ncu maddesine bir fakra eklenmesi 
Toplu Konut Kanunu. 
5424 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmesi ha 

değiştirilmesi hakkında. 
6132 saydı At Yaralan, Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilm 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun baza maddeleri 
1086 sayılı Hukuk UsuM Mahkemelerî Kanununun 'bazı mad 

deler eklenmesi ve 2004 sayılı icra ve İflas Kanununun bir madd 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Hazîneye a* bir Taşınmaz Mahn Satışma l a n verilmesi hakk 
11̂ 64 sayılı Arsa OÜM Kanununun 5 nci nmddesinm deglştirilm 
1580 sayın Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla eMenen 

Kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında. 
Bazı SağMc Pemoneîimn Devlet Hizmett yüfcünilüBğü hakkın 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 130 ncu madd 

linmesi hakkında, 
2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda değişiklik ya 
Avda ve Spor'da kulandan tüfekler, nişan tabancaları ve av 

duruknası hakkında. 
1447 sayılı Menkul Krymetiter ve Kambüyo Borsaları Kanunun 
Ereğli Demir ve Çelik.Fabrikaları T.A. Şirketmîn Kurulusu 

yapılması hakkında. 
Siyasi Partilerin Feshi hakkında. 
Sayıştay Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında, 
488 sayılı Damga Yengisi Kanununda değ^âdük yapılması ha 



— cyn — 
Vergjleriıı, resimlerini ve başka gefirîerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 
> 

» 
» 

• . * 

K. H. K. 
Kanun 

» 
» 
» 
» 

' *' 
» 

K H. K. 

Kanun 

K. H. K: 

Kanun 
Kanun 

18 . 
2 4 . 

28 . 
10. 

5 . 
5 . 
5 . 

14. 
2 1 . 
21u 
26 . 
27 . 
27 . 
27 . 
27 . 
3 . 

15. 

24 . 

16. 
16 . 

10.1981 
10.1981 

10.1981 
11 .1981 

1.. 1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1.1982 
1.1982 
1.1982 
1 .1982 
1 .1982 
1.1982 
2.1982 

2.1982 

2.1982 

3.1982 
3 .1982 

2536 
2539. 

2546 
2548 

2571 
2573 
2574 

35 
2581 
2582 
2586 
2587 
2588 
2589 
2591 

36 

2595 

37 

2634 
2636 

Ö Z E T İ 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması h 
1111 sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayılı Kanunla eklenen 1 

^sürülmesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkınd 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna bir 
Gemi Sağlık Resmî Hk. v 

1982 Yılma Ait Mevzuat 

2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna baz 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik yapılma 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması h 
Ödeme Güçlüğü içinde bulunan Bankerler Hakkında Kanu 
Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi ve gemi inşa tesislerin 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda değişiklik yapılması h 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapılması 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkınd 
2464 saydı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılma 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişiklik 
1447 sayılı Menkul Krymafler ve Kambiyo Borsaları Kanun 

tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlük ta 
de Kararname. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1725 saydı Üniversit 
li Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı ma 

Ödeme Güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemleri hakk 
nin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kararnameye ba 
de Kararname. 

Turizmi Teşvik Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş- Halk Cumhur 

birliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu na dair K 



— C/22 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
» 
». 

K. H. K. 

K. H. K. 

Kanun 
» 

» 

» 

Kanun 

» 

» 

» 

16. 

19. 
29. 
29 . 
21 . 

6 . 

13 , 
27 . 

27 . 

1 1 . 

30 . 

30 . 

3 1 . 

3 1 . 

. 3.1982 

. 3 .1982 

. 5.1982 
6.1982 
7.1982 

. 8.1982 

8.1982 
11.1982 

11.1982 

12.1982 

12.1982 

12.1982 

12.1982 

12.1982 

2636 

2639 
2674 
2686 

42 

43 

2698 
2716 

2718 

2762 

2768 

2769 

2772 

2773 

Ö Z E T İ 

Kanun 22. 1.1983 
22. 1 .1983 

2787 
2788 

Türtkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında T 
ilişkin 4 Haziran 1981 tarihinde Kahire'de imzalanan Anlaşmanı 
Kanun. 

21.6.1927 gün ve 1111 saydı Askerlik Kanununa bir geçici m 
Kara Suları Kanunu. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması hakkın 
Ödeme Güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkınd 

nin Ek 12 nci maddesine I fıkra ve bu kararnameye bazı madde 
Kararname. 

Ödeme Güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkın 
ye bazı maddeler eklenmesine ilişkin Kanun hükmünde Kararna 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu. 
5383 saydı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Ce 

Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesine ilişk 
nin kabulü hakkında Kanun. 

1.4.1933 tarihli ve 2133 saydı Devlet Kitapları Mütedavü Serm 
7380 sayılı Kanunla eklenen ve 1733 saydı Kanunla değiştirilen ik 

1475 saydı İş Kanununun 14 üncü maddesinin, 854 saydı Den 
rilmesi ve bu Kanunlara bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 

3.6.1938 tarihli ve 3423 saydı Millî Eğitim Bakanlığa bağh E 
Kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun, 

7 Şubat 1967 tarihli ve 828 saydı İthalde Alınacak Damga R 
yürürlük süresinin 31.12.1987 tarihine kadar uzatdma sına ilişkin K 

31.12.1960 gün ve 193 saydı Gelir Vergisi Kanununda değişik 
Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırdması hakkında Kanun, 

3.6.1949 gün ve 5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununun baz 
da Kanun, , 

1983 Yılına Ait Mevzu 

765 saydı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik 
647 saydı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 4 ve 5 inci ma 



— C/23 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka geÜrîerin 

dayanakları 
Tarihi Numarası 

Kanun 

K.H.K. 
Kanun 

22. 
22. 

29. 

24. 
21. 

30. 

7, 
20. 

20. 
27. 

27. 

1. 
1. 

1. 

2. 
3. 

3, 

4 
4, 

5, 
5. 

5 

,1983 
.1983 

1983 

.1983 
1983 

.1983 

.1983 

.1983 

.1983 

. 1983 

.1983 

2790 
2791 

2795 

2801 
2805 

2808 

2810 
2817 

60 
2830 

2831 

18. 
17. 
18. 

19. 

10. 
24. 

24. 

6. 
8. 
8. 

8. 

9 
9 

9 

1983 
1983 
1983 

,1983 

, 1983 
.1983 

.1983 

2845 
2876 
2877 

2880 

2886 
2890 

2891 

Ö Z E T I 

10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddes 
4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21.2.1963 

nunda değişiklik yapılması hakkında Kanun. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun baza madde ve bend 

dırılmasına dair Kanun. 
Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili hakk 
tmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara 

Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

Petrol Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Kanun 
da Kanun. 

Para ve sermaye piyasalarının yeniden düzenlenmesi hakkında 
1615 sayılı Gümrük Kanununda bazı değişiklikler yapılması 

kında Kanun. 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları hal 
13.3.1913 tarihli, İdareî Umumiyei Vilayet Kanunu Muvakkat 

kında Kanun. 
79 sayıh Millî Korunma Suçlarının Affma, Millî Korunma T 

yesine ve baza hükümler ihdasına dair Kanunun 10 uncu madd 
nun Hükmünde Kararnamenin kabulü hakkında Kanun. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usu 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu. 
19.2.1947 tarihli ve 5016 sayıh Milletlerarası Para Fonu ile 

katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 7.11.198 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun bazı maddelerinin değ 
lenmesine dair Kanun. 

Devlet İhale Kanunu. 
24 . 4 . 1930 tarihli ve 1593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanun 

Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilm 



resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

2 7 . 9.1983 

29 . 9.1983 
6 .10 .1983 
6 .10 .1983 
6 .10 .1983 

7 .10 .1983 

8 .10 .1983 
15.10.1983 
15 .10 .1983 

18 .10 .1983 
19 .10 .1983 
20 .10 .1983 
20 .10 .1983 
20 .10 .1983 
22 .10 .1983 

22 .10 .1983 

22 .10 .1983 

22 .10 .1983 
27 .10 .1983 

3 .11 .1983 

3 . 1 1 . 9 8 3 

gelirlerin 

Numarası 

2896 

2905 
90 
91 
92 

2098 

2911 
2916 
2917 

2918 
2920 
2924 
2925 
2926 
2928 

2929 

2930 

2932 
2935 
2937 

2940 

C/24 — 

Ö Z E T İ 

31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 saydı Orman Kanununun bazı 
lerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun. 

Tahsil Edilemiyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında 
Ödünç Para Verme îşleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde K 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 

nuna Geçici bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünd 
Dernekler Kanunu. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu. 
5 . 1 . 1961 Tarih ve 222 saydı ilköğretim ve Eğitim Kanu 

Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen 

Karayolları Trafik Kanunu. 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin {Kallknımalarının Desteklenımesi Hakk 
Tarım îıçileri Sosyal Sigotalar Kanunu. 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor 
6 s 11 . 1981 Tarihli ve 2548 saydı Gemi Sağlık Resmi Kan 

Hakkında. 
ÎDT ve Kamu iktisadî Kuruluştan Kanunu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemah 
zalanan Türk-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Kuru 
liyat Şirketi Alnaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine ilişkin Mekt 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Ka 
Olağanüstü Hal Kanunu. 
Devlet istihbarat Hizmetleri ve MiHî istihbarat Teşkilatı Kan 

11' Temmuz 1963 Tarih ve 269 saydı Tahsis Edildikleri G 
Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hak 
mesine İlişkin Kanun. 



C/25 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 
» 

» 
K.H. K. 
Kanun 

» 
» 

> 
» 
.*' 

> 
» 
» 
» 

» 

K.H.K. 

T> 

Kanun 
» 

K.H.K. 

8. 
8. 
11 . 
13. 

13. 
14. 
19-
22. 
14 . 

8. 
8. 

8 . 
"8. 
15. 
1 . 

8. 

16. 

16. 

17. 
17. 
28. 

11.1983 
11.1983 
11.1983 
11 .1983 

11.1983 
11.1983 
11.1983 
11 .1983 
1 . 1984 

2.1984 
2.1984 

2. 1984 
2.1984 
2. 1984 

, 3.1984 

3.1984 

3.1984 

. 3 . 1984 

3.1984 
3.1984 
3 . 1984 

2941 
2942 
2946 
2950 " 

2951 
164 
2957 
2960 
2970 

2974 
2975 

2977 
2978 
2976 
2982 

2981 

192 

194 

2983 
2985 
196 

Ö Z E T t 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konuttan Kanunu. 
15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 sayıh Basın Kanununun Ba 

Ek Maddeler İlavesine ve 4 . 7 . 1960 Tarih ve 9 sayılı Kanun 

Tekel Bey'îyeleri Üçte Birinin Dağıtımı Hakkında Kanun. 
Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun 
Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Ka 
Boğaziçi Kanunu. 
31 . 12 . 1960 Tarihli ve 193 sayıh Gelir Vergisi Kanunu i 

lar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi H 
21' . 7 . 1953 Tarihli ve 6183 sayıh Amme Alacaklarının Ta 

Dair Kanun. 

İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yet 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun. 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapıla 

na ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun. 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanaca 

nun Bİr Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesine Bir Fıkra İl 

Kararname. 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Değişik 1 
rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılma 
Toplu Konut Kanunu. 
6C85 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı M addelerini 

lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. ' 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

3> 

» 

» 

K. H. K. 
Kanun 

27 . 

27 . 
2 7 . 

1 . 

8 . 
15. 

4.1984 

4.1984 
4.1984 

5.1984 

5.1984 
5 . 1984 

2995 

2996 
2997 

2999 

198 
3004 

» 

K. H. K. 

Kanun 

» 

» 

> 

22 . 

29 . 

9 . 

9 . 

2 8 . 

28 . 

6 . 1984 

6.1984 

7 . 1984 

7.1984 

7.1984 

7 . 19&4 

24. 5.1984 3007 

7 . 6.1984 30*12 

18. 6.1984 3018 

20 . 6 . 1984 3016 

3023 

241 

3031 

3032 

3035 

3040» 

- CfU — 

Ö Z E T İ 

31 . 12 . 1960 Tarihli ve 193 sayıh Gelir Vergisi Kanunu ile 
Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Ka 
7338 sayıh Veraset ve İntikal Vefgisi Kanununun Değişik 19 u 

rilmesi Hakkında 16 . 3 . 1984 Tarihli ve 194 sayılı Kanun Hükm 
Kanun. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda 
Kanunu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun 
2 . 2 . 1981 Tarihli ve 2380 sayıh Belediyelere ve İl Özel İdare 

Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Gümrük Mevzuatına göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında' Dön 
18 . 5 . 1955 Tarihli ve 6570 sayıh Gayrimenkul Kiraları Hak 

2912 sayıh Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Üçüncü Fıkrasının D 
2953 sayıh 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve Bu Kanuna Bağlı C 

Kanun. 
20 . 7 . 1966 Tarihli ve 775 sayıh Gecekondu Kanununun 26 

Kanun. 
8 . 6 . 1942 Tarih ve 4250 sayıh İspirto ve İspirtolu İçkiler İnh 

nin' Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda 

Hükmünde Kararname. 
21 . 6 . 1927 Tarihli ve 1111 sayıh Askerlik Kanununun Bazı 

Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. 

22 . 4 . 1983 Tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
nuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

8 . 6 . 1965 Tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kan 
Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hak 

29 . 4 .1959 Tarihli ve 7258 sayılı Fütbbl Müsabakalarında M 
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici M 



— cızı — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 2.11.1984 
20.11.1984 

3065 
3074 

Ö Z E T I 

Katma Değer Vergisi Kanunu 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu 

Eski Alacaklar. 
a) Tevziattan istirdat. 
Tavizen verilecek mebaiğden istirdat, muhtelif senelerde muv 

hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğ den istirda 
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş ola 

tiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mükerreratın varidata m 
b) Kaldırılmış vergiler arakları, 

i 
Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş 

senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevfik 
resim, harç, ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezalan ba 

Cezalar: 
a) Para Cezalan, 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla 

r 
ıe ve karar 

cezası alınmasını tazammum eden hükümleri. 
b) Zam Cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve karar 

eden hükümleri hususi 'kanun, nizamname ve talimatnameler 
den mecburi hizmetlerim ifa etmemeleri sebebiyle alı nacak taz 

Faizler: 
— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesab 

izler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak: ettiği teşebbüslerden 
Diğerleri 

— Bu cetvelde herhangi 'bir şekilde belrtilmeyen umumi ve 
me, yönetmelik, tüzük, talimatname, genel tebliği, tamim, sirküler 
line ilişkin hükümleri. 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde yer almayan veya alama 
gerek geçmiş dönemlere, gerekse 1984 bütçe yılına ilişkin olara 
kümleri. 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sa'bri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : P. Naime Azer 

VH.000.025 Hilmi Çayırlıoğlu 
TBM'M Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : E. Fahriye Özaika 

VH.000.028 Veli Saltıkgü 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : înci Saltıkgü 

VH.00O.O33 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Saliha Kutluğ 
Kızı : S. Muazzez Gökçe 

VH.000.036 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak 

VH 000.045 Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.000.054 Tevfik Rüştü Araş 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Eşi : H. Bahire Araş 

VH.000.058 Şevki GöMevent 
TBMM Birinci Dönem îçel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

Gösterge D 
Lira 

400 

550 

400 

400 

550 
400 

400 

550 
400 

550 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

: ^ : 

VH.000.083 Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 

VH.000.089 Osman Uşaklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Saliha Çıngülıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

VH.000.119 Emin Geveci 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 

VH 000.121 Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 

VH.000.127 Ethem Fehmi Arslanlı 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. İclal Arslanlı 
Kızı : îkbal Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.130 Mehmet Şükrü Koç 
TBMM Birinci Dönem Karahisarısahip Milletvekili 
Eşi : Servet Koç 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 

VH.000.169 Mustafa Darman 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : F. Nigar Darman 

Gösterge 
l ira 

550 

400 
400 

400 

400 

400 
400 
400 

400 

550 

400 

400 
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Sicil No. 

VH 000.176 

VH.000.180 

VH.000.191 

VH.000.194 

VH.000.203 

VH.000.204 

VH.00Û.233 

VH.000.254 

VH.000.256 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Fevzi Pirinççioğlu 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Remziye Alpay 
Rıfat Çahka 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : V. Sevim Karakimseli 
Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sebahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 
Mesut Benli 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 
Yasin Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Tevfik Gençtürk 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Hidayet înceoğlu 
Sadık Ünver 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 
Kızı : Sadet Sultanoğlu 
Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 
Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kız ı : Azize Bozgen (Yılmaz) 

Gösterg 
l i r a 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

Kızı : Fikriye Akay 
Kızı : Saadet Akdetmir 

VH.000 259 Şakir Kınacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 

VH.000.265 Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

VH.000.269 Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Bedriye Turanlı 

VH.000.272 Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 

VH.000.275 Yahya Kaptan 
Kuvayi Milliye Komutam 
Kızı : Fikriye Gürsel 
Kızı : Muzaffer Örencik 

VH.000.281 Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 

VH.000.304 Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Ülker Tengirşenk 

VH.OO0L321! FaikÖztrak 
T.B.M.M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekil! 

(Kızı: Handan tnan 
VH000.325 Abdulgafur Iştın 

TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : H. Lamda Iştın 

Gö 
L 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.34O Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Sabriye Şendur 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : İsmet Bedük 

VH.000.346 Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya 

VH.000.350 Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönem İzmit MıMötvökiii 
Eşi : Makbule Tezemir 

VH.000.363 İbrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 

VH.000.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 

VH.000.382 Fahrettin Altay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Fatma Hayriinisa însel 

VH.000.384 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum MilletvekiM 
Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : M- Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 

Gösterge Daya 
l i ra No. 

400 5269 
400 5269 
400 5269 

550 5269 

550 5814 

550 5814 
400 5814 

400 5269 

400 5269 

550 526 
400 ' 5269 

400 
400 

5269 
526 



Sicil No. 

VH.000.388 

VH.000.391 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gö 

l 

VH.000.400 

VH.000.401 

VH.000.402 

VH.000.411 

VH 000.415 

VH.000.417 

Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Rukiye Sürenkök 
t. Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Oğlu : M. Reşat Berkün 

Mehmet Şükrü Üçüncü 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Melahat Üçüncü 
Mehmet Nafiz Özalp 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Eşi: Kadriye Özalp 
İbrahim Hakkı Akgün 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Nesligör Akgün 
Kızı : Mühübe Akgün 
Yunus Karlıova 
Eşi : Zehra Karlıova 
Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : M. Muazzez Karagülle 

Harun Atay 
Gaybubeti Tahakkuk Eden 
Eşi : Naf ia Atay 
Kızı : Fatma Atay 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.422 

VH.000.423 

VH.000.425 

VH.00O.426 

VH.00O.427 

VH.000431 

VH.000.437 

VH.000.438 

VH.000.439 

Mustafa Ragıp Soylu 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kızı: Bedia Şahenk 
Hüseyin Aydın 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanife Aydın 
Kızı : Müveddet Aydın 
Cafer Tayyar Eğilmez 
TBMM Birinci Dönem Edirne Milletvekili 
Eşi : Emine Melek Eğilmez 
Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sanman Milletvekili 
Kızı: F. Bedia Vardar 
Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Eşi : Saffet Bolak 
Kızı: H. Edibe Alpan 
Müfit Kurutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Saliha Teslime Kurutluoğlu 
Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Sürt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 
Mustafa Fevzi 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Vecibe Oltuhılar 
Mehmet Tevfik Kütükbaşı 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : Makbule Şahsuvar 

Gösterge 
Lira 

Daya 
No. 

400 5269 
400 5269 

550 6855 

400 6855 

550 5269 

400 5269 

550 5269 

400 5269 

550 5269 

400 5269 
400 5269 
400 5269 
400 5269 



Sicil No. Aylık sahipleıinin isimleıi 

VH.000.440 Mehmet Ragıp Topala 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : A. Saime Gün 
Kızı : E. Bahire Topala 

VH.000.450 Ahmet Hamdi Yalman 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı: E. Ülker Savucu 

VH.000-451 Mehmet Necati Memişoğlu 
TBMM Birinci Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Mesture Memişoğlu 

VH.000.457 Mehmet Alim Çınar 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

VH.000.465 Raif Dinç 
Sivas Kongresine Geçirilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 
Kızı : M. İffet Dinç 

VH.Q0O.467 Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

VH.000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 
Kızı : Sevda Gürer 

Gö 
L 

http://VH.Q0O.467
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.471 Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
İEşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

VH.000.477 Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Öztekin 

VH.000.480 Halil İbrahim 
Şehit Çarcı Yüzbaşı 
Kızı : îclal Bengü 
Kızı : Necibe İlvan 
Oğlu : Celalettin Ertan 

VK000.482 Adil 
Usat ile vukutbulan müsademede şehMen vefat eden Kızılca 
hiyesi Müdürü 
Kızı : İffet Meral 

VH.000.483 Şevket Kurt 
27 Mayısta ayağını kaybeden 

VH.000.487 Tahir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : F. Türkan Kaya 

, Kızı : H. Gülten Şaklar 
VH.000.492 Mehmet Atıf Beyazıt 

TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Kızı : Melika Dönmez 

Gösterge 
lira 

550 
400 

400 
400 
400 

400 
400 
400 

Daya 
No. 

5269 
5269 

5269 
5269 
5269 

480 
480 
480 

[a-

400 48 

700 4 

400 526 
400 526 
400 526 

400 5269 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.497 

VH.000.503 

VH.000.510 

VH.O0O.516 

J 

VH.000.518 

VH.000.521 

VH.000.522 

VH.000.524 

VH 000.526 

VH.000.527 

Turan Emeksiz 
Şehit 
Annesi : Zeynep Emeksiz 
İbrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karası Milletvekili 
Kızı : Zarife Sarıbeyler 
Mehmet Şerif 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 
Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep MilletveklK 
Eşi : Cevahir Yoğun 
Kızı : Fethiye Yoğun 
Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 
Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 
Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarabisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 
Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nüm* 
cağını kaybeden 
Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kızı: Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 
Salih Atalay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Şükriye Ekin 

Göst 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.529 Rüştü Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Kızı : Şefika Sahan 

VH.000.530 Halit Akmansu 
Milli Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kızı : Nermin Aksu 

VH.000.533 Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 

VHO00.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem îzmir MilletvekiM 
Eşi : Gamide Barlas 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas MilletvekiM 
Kızı : Fatma Tüzehra Basara 
Kızı : Emine Lütfiye Basara 

VH.000.545 M. Sadık Sevtekin 
TBMM Birinoi Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı: Semiha Sevtekin 

VH.000.547 Mehmet Hulusi Erdemir 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu MilletvekiM 
Eşi : Ayşe Erdemir 

VH.000.548 Lütfi Tiğrel 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Saniye Pirinççioğlu 

Gösterge Daya 
l i ra No. 

400 5269 

40Q 4 

400 5814 

400 5814 

550 526 

550 526 
400 526 
400 526 

400 5814 

550 526 

400 526 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.549 Hulusi Kütluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Kütluoğlu 

VH.000.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
TBMM Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 

VH.000.554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Refika Basara 
Kızı : Saadet Kontek 

VH.000.557 Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Suzan Arslan 

VH.000.560 Mustafa Vehbi 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Duriye Alkoç 

VH.000563 Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Kızı : Fatma Davran 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 

VH.000.567 Rafet Belen 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Perihan Belen 

VH.000.569 İbrahim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Safiye Murathan 
Kızı : Saadet Mısırlıoğlu 
Kızı : S. Türkan Lara 

VH.000.572 Fuat Umay 
T. B. M. M. Birinci Dönem Bâlâ Milletvekili 
Kızı : Efcin Umay 

Gösterge 
l i ra 

400 

400 

400 
400 

400 

400 

400 
400 

550 

400 
400 
400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.574 Arslan Toğuz 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Eşi : Nazmiye Toğuz 

VH.000.579 Mehmet Necip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrime Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 

VH.000.584 Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 

VH00O.585 Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 

VH.000.598 Zekâi Apaydın 
T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Apaydın 

VH.000.587 Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Eşi : Behiye Öztekin ' 

VH.000.589 Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Apaydın 

VH.000.590 Mehmet Emin Lekili 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Firdevs Lekili 
Kızı : B. Tüzzehra Özyiğit 
Kızı : S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tülmulk Lekili 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

Gösterge 
Lira 

40 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge D 

Lira 

VH.000.598 

VH 000.600 

Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı: Emine Enginer 
Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı: Ayten Ungan 
Kızı : Zühtiye Ungan 

400 

400 
400 

VH.000.603 Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha Özdemir 

VH.000.608 Kemal Kalıpçıoğlu 
İstiklal Savaşma katılarak emsallerinden üstün başarı göstererek 

VH.000.613 Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 
Kızı : Müşerref Güren 
Kızı : Müzehher Sel 

VH.000 621 Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Kızı : F. Nermin Okyar 

VH.000.618 Reşat Aybar 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : Samime Kalkan 

VH.000.626 Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 

VH.000.627 Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı: E. Türkan Karakul 

400 

700 

400 
400 

400 
400 

400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterg 

l i ra 

VH.000.629 Ali Sabri Güney 
TJB.M.M. Birinci Dönem İçel MtUletvekiü 
Kızı: Tolunay Güney 

VH.000.631 H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

VH.0001634 Ahmet Hiknd Kalaç 
TJB.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı: P. Nebile Canka 

VH.00O.635 İhsan Hamit Tiğrel 
Sivas Kongresine seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 

VH.000.637 Abdurrahman Özgen 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi Kumandanı 

VH.000.643 Yakup Örgü 
Van İli Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 

VH.000.647 Yusuf Çelik 
Hopa İlçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Makbule Çelik 

VH.000.650 Rezzak Altun 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Köyü 
Eşi : Esma Altun 

VH 000.657 Rıza Hacıoğulları 
Eleşkirt İlçesi MoMasüleyman Köyü 
Eşi : Gülzade Hacıoğulları 

VH.000.667 Şükrü Çeikay 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

VH.000.662 İsa Güneş 
Eleşkirt İlçesi Moltasüteyman Köyü 



-çın 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.668 ismail Suphi SoysaUıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül SoysaUıoğlu 
Kızı : H. İnci Tokgöz 

VH.000.67Ö Süleyman Sırrı tçöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

VH.000.671 Mazhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Eşi : Mürşide German 
Kızı : S. Türkân Pirinççioğlu 

VH.000.673 Kazam Özalp 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Eşi : Müveddet Özalp 

VH.000-674 Hacı Altıner 
Kore Savaşında üstün kahramanlık gösteren Mehmet oğlu 

VH.000.676 İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili * 
Kızı : Nennıin Turhan 
Kızı : Ayhan Turhan 

VH.000.678 Hüseyin Hacmi 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken 
Kızı : Perihan Fetvacı 

VH.000.679 A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kızı : Turan Yalvaç 

VH.000.680 Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Kızı : Vasfiye Özerarslan 

Gösterge 
Lira 

400 
400 

400 

550 
400 

550 

700 

400 
400 

400 
400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.681 

VH.000 683 

VH.0ai5.981 

VHJ0I0I6.576 

VH.511.801 

VH.512.735 

VH.512.741 

VH.512.745 

VH.548.621 

Ahmet Mazhar AMfoğlu 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Nazife Cahide Akifoğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 
ismail Naim 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi: Esma Naime Sanıvar 
Kızı : Fahriye Mutlu 
Fevzi Çakmak 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız Kardeşi : Nebabat Çakmak 
Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı 
Eşi : Satı Akman 
Ali Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Asiye Acara 
Yusuf Bahri Tatlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kıza : Fatma Tatlıoğlu (Süray) 
HayruHah Erkan 
Maraş Ulumi Rızaiye Muallimi 
Eşi : Ayşe Erkan 
Nurettin Yeniay 
Vatani hizmet yapmakta iken kaybubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 
Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Miüetvekili 
Kızı: A. Zerrin Ankoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

Gösterg 
Lira 

4 
4 

http://VH.0ai5.981
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.580.129 Hüseyin Sıtkı Gür 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı: Nuriye idil 

VH.587.623 Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 

VH.590.501 Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 

VH.591.100 Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 

VH.593-424 Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Cemile Ulusoy 

VH.594.269 Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 

VH.595.977 Kemal Bahadır Demir 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demir 

VH.578.854 Mevlüt Meriç 
5.3 1971 tarihinde (ODTÜ'de) meydana gelen silahlı çatışmada 
şehit olan 
Kızı : Meryem Meriç 
Kızı : Fatma Şahin 
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Sicil No. 

VH.595.978 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Daly 

Liraı No 

VH.596.649 

VH.596.962 

VH.601.099 

VH.601.307 

VH.601.457 

VH.601.458 

VH.603.795 

Mehmet Şamlı Baydar 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevfi iken katiediien 
Eşi : N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 
Naci Tahir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi : T. Rüveyde Tuna 
Asım Güleşen 
Kore Savaşına katılan Ali oğlu 
Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 
Eşi : Saniye Yener 
Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Girit 
Kızı : M. Ece Girit 
İsmail Şevki Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehdt 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez 
Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın başkenti Viyana*da görevli iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunalıgil 
Kızı : H Periel Tunalıgil 
Zİya Tuğlu 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Mületveküi 
Kızı : Yadigâr Savaşeri 

550 
400 
400 

550 

700 

400 
400 
550 

550 
400 

19 
19 
19 

19 

197 

20 
20 
209 

209 
20 

550 20 

550 20 
400 209 

400 52 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isâmleıi 

VH.6Q5.350 Mehmet Tevfik Durlanık 
T.B.M.M,. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Şükriye Özkanlı 
Kızı: Hatice Çivitçioğhı 
Kızı: K. Emine Sipahi 

VH.605.572 Mustafa Rasim Öztekin 
' TBMM. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 

Kızı: Bedia Öktem Tekin 
VH.6Q6.335, Hatöze Öztürk 
VH.606.516 Ömer Mümtaz Imamoğlu 

Sivas Kongresi Üyesi 
Kızı: İnayet Imamoğlu 
Kızı: Firdes Ürkün 

VH.608.017 Şükrü Fırat 
TBMM Birinci Dönem Canık Milletvekili 
Kızı : Z. Hatice Karamuk 

VH.608.417 Rasim Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Türkan Kınacı 

VH.609.269 Methi Kurşun 
VH.609.389 Züffiiye Gürler 
VH.609.365 Gülali Gül 
VH.6G9.390 Teli Kıran 
VH.609.518 Hüseyin Akbaş 

Miffi Güreşçi 
VH.609.53S Rıza Doğan 

MM Güreşçi 
VH.609.536 Nasuh Akar 

MM Güreşçi 
VH.609.546 Muharrem Candaş 

M i l Güreşçi 

Göst 
l i 

http://VH.6Q5.350
http://VH.6Q6.335
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.547 Mehmet Esenceli 
Millî Güreşçi 

VH.609.548 Hasan Sevinç 
MMî Güreşçi 

VH.609.555 Adil Caridtemir 
MM Güreşçi 

VH.609.56S Hasan Gemici 
Milî Güreşçi 

VH.609.586 A. Nihat Kahanh 
MMî Güreşçi 

VH.609.602 Mustafa Dağıstanlı 
Millî Güreşçi 

VH.609.634 Sefer Baygın 
'MMî Güreşçi 

VEL609.638 Adi Atan 
MMî Güreşçi 

VH.609.699 Ömer Topuz 
Milî Güreşçi 

VH.609.721 Yaşar Doğu 
MMî Güreşçi 
Eşi : Hayriye Doğu 

VH.609.724 Nurettin Zafer 
'MMî Güreşçi 

VH.609.789 Müzahir Sille 
MMî Güreşçi 

VH.609.790 Hasan Güngör 
MMî Güreşçi 

VH.609.791 Tevffifc Kış 
MMî Güreşçi 

VH.609.792 Ahmet Ayık 
M M î Güreşçi 

Gösterge Dayan 
Lira No< 

700 2913 

70Q 2913 

7C0 2913 

700 2913 

700 2913 

700 2913 

7C0 2913 

7CÖ 2913 

700 2913 

55Q 2913 

700 2913 

700 2913 

700 2913 

70G 2913 

700 2913 



Sicil No. 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge 

Lira 

VH.609.793 Mahmut Atalay 
Millî Güreşçi 

VH.609.797 Haydar Zafer 
MiMî Güreşçi 

VH.609.798 S. Sırrı Acar 
MMî Güreşçi 

VH.609.807 Servet Meriç 
MiMî Güreşçi 

VH.609.816 ismet AÜı 
MM Güreşçi 

VH.609.817. A. Gazanfer Bilge 
Millî Güreşçi 

VH.609.835 Cemal Yenilmez 
MMî Güreşçi 

VH.609.836 İsmail Oğan 
MM Güreşçi 

VH.609.900 M. Cavifc Oktay 
MM Güreşçi 

VH.609.974 Celal Atik 
M İ Güreşçi 
Eşi : Nadiye Atik 

VH.609.997 Bayram Şit 
MM Güreşçi 

VH.90O.48O Sait Üçok 
T. B. M.M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : Atiye SÖnmezer 

«İlgililere ödenecek aylık tutarı, bu cetvelde yer alan gösterge rakamlarına, 657 s 
maddesi uyarmca Bütçe Kanununun 24/a maddesinde yer alan katsayı uygulanarak 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 , 

700 

550 

700 

400 





G - Cetveli 
(Gelecek Ydara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetler 



— G/2 — 

Kanun 
No. 

G — CETVELİ 

1050) Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösteri-
5209 C len hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li-

nı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında münakit 4 kıta ih-
tilafname ve merbutatının tasdiklerine ait Kanun. 

2182) Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 1219 sayılı 
2876 C Kanuna eklenen Ve eki Kanun. 

2510 tskân Kanununun 40 inci maddesinde gösterilen hizmetler. 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz

manlara ait Kanun. 
2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullanı

lacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve ustalara yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle aktedilen 
10.12.1928 tarihli Mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair 
2 kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğret
men, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi 
hakkında Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 
5602 Tapulama Kanunu. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
6588 C tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun. 
6181 İltisak ve kuşak hatları inşaatına dair Kanun. 
6059) Doğu vilayeüerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için 
6373 C gelecek yıllara sar! taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun. 

Devlet Su İşleri Ge 
nunun 37 nci madd 

Limanlar inşaatı ha 

Aydın, Balıkesir, B 
nizli vilayetlerinde 
renlere yapılacak y 

Muğla, Denizli, Bo 
gelen yer sarsıntısı 
Kanun. 

Türkiye Atom Ene 
Millî Eğitim Baka 
okula ilaveten yen 

Subay, askerî mem 
yıllara geçici yükle 

-İlköğretim ve Eğiti 

Yükseköğretim Kre 
Gelecek yıllara geç 
Türk Silahlı Kuv 
gereçlerinin yenileş 
lecek yıllara geçic 
Kanun. 



G/3 — 

Kanun 
ÎSTo. 

6165) İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi 
7027J kında Kanun. 
7306J 
350$ 

1904 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç v 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına ge 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanu 

1632 Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, mo 
silah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı 
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmeler 
rişme yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

2433 2082 sayılı İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalıçarşılannın Onarım 
İman Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Deği 
mesine Dair Kanun. 
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H — C E T V E L İ 

Yurt İçinde Yerilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
— Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri 
— Başbakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkam 
— Genelkurmay Başkam / 
— Bakanlar 
— Milletvekilleri 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı 
— Orgeneral ve Oramiraller 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemeleri, Sayıştay ve Diyanet İşleri 

Başkanları 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkam 

B — Memur ve Hizmetliler 

— 1 inci dereceli kadrolarda ölüp aylıkları 975 veya daha yüksek ek gös
terge üzerinden ödenenler. (6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 
üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündeliklerin hesabında bu tutar esas 
alınır.) 

— Aylık/kadro derecesi 1 olan diğer memur ve hizmetliler 
— Aylık/kadro derecesi 2 - 3 olanlar 
— Aylık/kadro derecesi 4 olanlar 
— Ayhk/kadrö derecesi 5 - 6 olanlar 
— Aylık/kadro derecesi 7 -15 olanlar 



— H/3 — 

II —- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar 

(Madde : 50) 

(I SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan personel) 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 olanlar 

Bu cetvelden yararlananlardan arazide, şantiye merkezlerinde veya gemiler
de geceleyenlere, yukarıda gösterilen günlük tazminat miktarının yansı ek olarak 
ödenir. 

(H SAYILI CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Personeli) 

Görev Unvanı 

a) Bölge Müdürü*, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi 
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mü

hendis, Tapu Azası, Kontrol Memuru 
c) Fen Memuru, Teknisyen, Posta Tapu Memuru 
d) Sicil Memuru, Sicil Kâtibi, Daktilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

Personeli ve diğer hizmetliler 

Bu cetvelden yararlananlardan köylerde hizmet görenlerle 8.3.1984 gün ve 
2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışanlara yukanda yazılı miktarların yansı 
ek olarak ödenir. Bunlardan köylerde birlik merkezinde geceleyenlere bu surette 
bulunacak miktarın yarısı ilave olarak aynca ödenir. 
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t —•• C E T V E L İ 
(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 17 Sayılı K. H. K.'ye Göre Çeşit 

Kanunların Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Limitlerin 
Sınırlarını Gösterir Cetvel) 

Kanun No. Kanunun Âdı Madde Fıkra 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 24 
64 



Kanun No. Kanunun Adı Madde 

b) 2886 Devlet İnale Kanunu 83 
17 
17 

, 45 

51 

55 
76 

81 

c) 4353 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, 
Devlet Davalarının Takibi Usulüne Dair Kanun 27 

28 
29 
30 
31 

34 

Fıkra 

— 
2 
3 
— . 

1 - a) — İlçelerde 
— İllerde, kuruluş merkezle 

kuruluşlarda, 
(Devlet Harcama Belge 
tespit edilen miktarlara 
için adı geçen yönetmelik 
komisyonlarınca tasdik o 

zeri belgeler pazarlık kara 

— Merkezi ilçelerde 
— Diğer ilçelerde 

a ) -

1 
5 (Taşınmaza yönelik ayn 

(Taşınmaza yönelik ayn 



Kanun No. Kanunun Adı Madde 

d) 5539 Karayolları Genci Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun 32 

e) 62001 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Va
zifeleri Hakkında Kanun 35 

f) .6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı 
Hakkında Kanun 

g) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 

t / 4 -

Fıkra 

C) 1 000 liralık limit 
1 ODU liralık Hmit 

10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

1 
2 

10 000 liralık sınırlar 



M - Cetveli 
(PANSİYON ÜCRETLERİ) 
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M — CETVELİ 

(PANSffYON ÜCRETLERİ) 

I — MÎLLÎ EÖİTÜM GENÇLİK VE SPOR BAİ1 

a) fficöğretim Kurumları : 

S. No. Okulun Adı 

1 Aidana Mustafafoeyli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
2 Adıyaman Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
3 Adıyaman ÇelMıan Yatılı İlköğretimi Böllge Okulu 
4 Adıyaman Kâhta Göçerdi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
5 Adıyaman Kâihta Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
6 Ağrı Diyadin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
7 Ağrı Doğdbeyazıt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
8 Ağrı Eleşkirt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
9 Ağrı Patnos Yatılı İlköğretim BÖHge Okulu 

10 Ağrı Tutak Yaitılı İlköğretim Böllge Okulu 
11 Ankara Ş. Kbçnisar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
12 Arlivin Borçka Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
13 Balıkesir Bigadiç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
14 Binlgöl Genç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
15 'Bingöl Kığı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
16 Binlgöl Solhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
17 Bitlis 'Merkez Yatılı İlköğretim Böllge Okulu 
18 BMis Ahlat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
19 BMis Hizan Yatılı Iköğretim Bölge Okulu 
20 ©Mis Mutöki Yatılı İlköğretim 'Bölge Okulu 
2 İ BMis Tatvan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
22 Çanakkale Kirazlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
23 Çankırı Eskipazar Yatılı İlköğretim 'Bölge Okulu 
24 Diyarbakır Çermik Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
25 Diyarbakır Kırip Yatılı Uköğrdtim Bölge Okulu 
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No. Okulun Aldı 

26 I%aribiakır IJiee Yatılı İlköğretim Böljge Okulu 
27 DıTyaıribakır Sslyan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
28 Elazığ Baskil Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
29 Elazığ Karakocan Yatılı İlklöğretim Bölge Okulu 
30 Elazığ Palu Yatılı İlköğretim BöDge Okulu 
31' Erzincan Merkez Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
32 Erzincan Kemah Yatılı İlköğretim Böflfee Okulu 
33 Erzincan Refahiye Yatılı ÜkÖğretirn Bölge Okulu 
34 Erzincan Tercan Yaitılı İlköğretim Bölge Okulu 
35 Erzurum Hınıs Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
36 Erzurum Horasan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
37 Erzurum İspir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
38 Erzurum Karayazı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
39 Erzurum Tekman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
40 Erzurum Narman Yattın İlköğretim Bölge Okulu 
4î Erzurum YaVuzselim YaiMı İlköğretim Bölge Okulu 
42 Gaziantep Küfe Yatılı İlköğretim Bö%e Okulu 
43 Gaziantep Nizip Yatılı üköğretlim Bölge Okulu 
44 Gaziantep Oğuzeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
45 Gaziantep Yavuzeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
46 Giresun Alucra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
47 Giesun Espiye Yatılı îrklöğretim Bölge Okulu 
48 Gümüşhane Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
49 Gümüşhane Bayburt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
50 Gümüşhane Kelkit Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
51 Hakkari Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
52 Hakkari Beytüşşebap Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
53 Hakkari Çukurca Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
54 Hakkari Şemdinli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
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S. No. Okulun Adı 

55 Hakkari Yüksekova Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 
56 Hatay Kırıkhan Yatılı İlköğretim 'Bölge Okulu 
57 Hatay Reyhanlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
58 Hatay Yaylaöağ Yatılı ÜkÖğretim Bölge Okulu 
59 İçel Arpaçsakarlar Yatılı İlköğretim Bölüğe Okulu 
60 Kars Ardahan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
61 Kars Arpaçay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
62 Kars Kağızman Yatılı »öğretim Bölge Okulu 
63 Kastamonu Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
64 KbcaefLi Aklmeşe Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
65 Konya Ereğli Yenizengen Yatdı ilköğretim Bölge Okulu 
66 'Malatya Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
67 'Malatya Akçadağ Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
68 MalatÜya Pütürge Yatılı İlcfoğretim Bö%e Okullu 
69 iManfea Selendi YaıMı İlköğretim Bölge Okulu 
70 Kahramanmaraş Merkez Yatilı ÜkÖğretim Bölge Okulu 
71 Kahıtaimanmaıraş Afşin Yatılı îaköğretiim Okulu 
72 Kahramanmaraş Pazarcık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
73 Mardin Gazi <Merkez) Yatılı İlköğretim Böllge Okulu 
74 IMarkiin Gercüş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
75 Mardin Mil Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
76 Mardin Ma2idağı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
77 Mardin Nusaybin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
78 Muş (İMerkez) Korkut Yatılı İlköğretim <Bö%e Okulu 
79 Muş Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
80 Muş Malazgirt NürettMi Yatak «öğretim İBölge Okulu 
81' 'Muş Varto YalMı ilköğretim Bölge Okulu 
«2 Sanüsun Vezirköprü Ya'ah İlköğretim Bölge Okulu 
83 Siirt'Merkez Yatılı İMldöğröl^ Bölge OkUhı 
«4 Sürt Eruh Yatılı lÖköğretikn Bölge Okulu 

I. 

« 
J 
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S. No. Okulun Adı 

85 Siirt Kozluk Yatılı IlkÖğretilm Böke Okulu 
86 Sürt Ş&tvan YlaMı İlköğretim Böke Okulu 
87 Sivas Divriği Yatılı îlköğrellita Bölge Okulu 
88 Sivas Hafik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
89 Sivas İmranlı YaMı ÜlkögneÖm (Böke Okulu 
90 Sivas Suşehri Yatık ilköğretim Bölge Okulu 
91 Tokat Artova Yatılı İlköğretim Böke Okulu 
92 Tunceli Hozat GeyikSu Yatılı HkÖğretim "Böke Okulu 
93 Tünedi Nazimiye Yatılı Uköğretim Bölge Okulu 
94 Tunceli Ovacık YaMı HkÖğrdtim Böke Okulu 
95 Tunceli M i m ü r YaMı «öğre t in Böke Okulu 
96 Tunceli MaZgürt Bulgurcular YaMı HkÖğrOtim Böke Okulu 
97 Şanuunfa (Merkez Yatılı İlköğretim Böke Okulu 
98 Şantaılfa Akçakale Yatılı ilköğretim 'Böke Okulu 
99 Şanlıurta Birecik Yatılı laköğretâta Böke Okulu 

100 Şanlıurfa Bozova Yatılı IfcÖğrelim Böke Okulu 
101 Şanlıurfa Hüvan YaMı İlköğretim BÖke Okulu 
102 Şanlıurta Suruç Yatılı İlköğretimi Böke Okulu 
103 iŞanlıuıtfa Viranşehir YaMı İSÜdöğrettüm BÖUge Okulu 
104 Van üskele YaMı (İlköğretim BÖke Okulu 
105 Van 'Başkale YaMı İSkÖğrefâm Böke Okulu 
106 Van Erciş YaMı UköğreHim Böke Okulu 
107 Van Gevaş YaMı ilköğretim Böke Okulu 
108 Zonguldak Eflani Yatılı İlköğretim 'Bölge Okulu 
109 Adana Hürriyet Ortaokulu 
110 Adana Ceyhan Pamukeli Ortaokulu 
111 Aydın Nazili Sümer Ortaokulu 
112 Balıkesir Bandırma Şehüt Suleymaribey Ortaokulu 
113 Denizi Yeşilköy Ortaokulu 
114 Edirne (Karaağaç Ortaokulu 

I. K 

«3 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
'83 
83 
83 
«3 
«3 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
81 
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S. No. Okulun Aidi 

267 Sivas Lisesi 
268 Sivas Gazi Lisesi 
269 Tekirdağ Namık Kemal Lisesi 
270 Trabzon Lisesi 
271 Tokat Eriba Lisesi 
272 Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi 
273 Tunceli Kalan Lisesi 
274 Şanlıurfa Lisesi 
275 Uşak Lisesi 
276 Uşak Eşme Lisesi 
277 Uşak Anadolu Lisesi 
278 Van Atatürk lisesi 
279 Yozgat Lisesi 
280 Yozgat Anadolu Lisesi 
281 Adana Üiiziçi Öğretmen Lisesi 
282 Ankara Hasanogîan Ataitiürk Öğretmen Lisesi 
283 Antatya Aksu Öğretmen Lisesi 
284 Aydın Ortaklar Öğretaıen Lisesi 
285 Balıkesir Savaştepe öğretmen Lisesi -
286 Bingöl (Kız Öğretmen Lisesi 
287 BMs Erkek ÖğreHmen Lisesi 
288 Çanakkale Gökçeada Atatürk öğretmen Lisesi 
289 Diyarbakır Dicle Öğretmen Lisesi 
290 Edirne Kız Öğretmen Lisesi 
291' Eskişehir Yünusemre, Öğrdtmen Lisesi 
292 Gaziantep Kiis Kız Öğretmen Lisesi 
293, Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi * 
294 İsparta Gönen Öğretmen Lisesi 
295 Kars KazımkaraJbeklir Öğretmen Lisesi 
296 Kastamonu Göl Öğretmen lisesi 

1985 

97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
103 000 
97 200 
95 200 
103 000 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97, 200 
97 200 
95 200 
97i 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97j 200 
95 200 
97, 200 
95 200 
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S. No. Okulun Adı 

297 (Kayseri Mimaminan öğretmen Lisesi 
298 Kırk'Iarel Kepirtepe Öğretmen Lisesi 
299 Konya İvriz Öğretmen Lisesi 
300 'Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesi 
301 Mardin Kız Öğretmen Lisesi 
302 Muş Kız öğretmen Lisesi 
303 Nevşöir Kız öğretimen Lisesi 
304 Samsun Alkpınar Öğretmen Lisesi 
305 Sakarya Arüfiiye Öğretmen Lisesi 
306 Sinop Kız Öğretmen Lisesi 
307 Sivas Pamükpmar Öğretmen Lisesi 
308 Şanlıurtfa Kız öğretmen Lisesi 
309 TraSbzon Beşikdüizü Kız Öğretmen Lisesi 
310 Van Alpaslan Öğretmen Lisesi 
311 Ağrı 'Bekten Eğitimi ve Spor Lisesi 
312 Ankara Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
313 Afyon Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
314 Antalya Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
315 Aydın Belden Eğitimi ve Spor Lisesi 
316 Balıkesir Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
317 Bolu Beden ğitimi ve Spor Lisesi 
318 Bursa Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
319 Çanakkale Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
320 DenMi Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
321 Edirne Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
322 Elazığ Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
323 Erzurum Beden ğitimi ve Spor Lisesi 
324 Gaziantep Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
325 İzmir Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
326 Kayseri Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
327 Kahramanmaraş Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
328 Kırklareli Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 

1985 

95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
97i 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
95 200 
97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
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S. No. Okulun Akü 

329 Konya Beden Eğitimi ve Spor lisesi 
330 Manisa Beden Eğiitiknive Spor Lisesi 
331 Sakarya Beden Eğflflimi ve Spor Lisesi 
332 ISinop Beden Eğitimi ve Spor Lisesi 
333 Sivas Beden Epimi ve Spor Lisesi 
334 Tralbizon Beden Eğitimi ve Spor lisesi 
335 Yozgat Beden EğiMmi ve Spor lisesi 
3 36 (Adıyaman Merkez Endüstri Meslek Lisesi 
337 Adıyaman Besni Eindüstri Meslek Lisesi 
338 Adana Motor Meslek Lisesi 
339 Adana ifofmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi 
340 Adana Yeşiflevler Endüstri Meslek Lisesi 
341 f Ankara M. Rüşto Üzel Kimya Endüstri Meslek Lisesi 
342 Aydın Endüstri-Meslek Lisesi 
343 * Bursa Atatürk Endüstri Meslek lisesi 
344 Edirne Merkez Endüstri Meslek Lisesi 
345 (Erzurum 'Merkez Endüstni 'Meslek Lisesi 
346 Eskiişfeihir Merkez Eridüistri Meslek Lisesi 
347 ' HafldkaHİ Emiüsltri (Meslek Lisesi 
348 Oaziantep !M Rüştö Üzel Endüstri Meslek Lisesi 
349 İçelErdemli Etatfüstri Meslek Lisesi 
350 İsparta Lldblorlu Endüistoi Mesle lisesi 
35i1 ifetanul (Kartal Endüstri Meslek Lisesi 
352 istanbul Çatalca Endüstri Meslek Lisesi 
353 îstanıbul Tuzla Endüstri Meslek Lisesi 
354 îMaribul Sisli Eridüstri Meslek Lisesi 
355 'ilstanfoıdOıtalk^ 
356 liSsitaribül Beykoz Deniizcİik ve Su Ürünleri Meslek Lis 
357 (Maribül Yapı Meslek Lisesi 
358 izmir Tire Endüstri Meslek Lisesi 
3 59 ttzmir (Kınık Endüstri Meslek Lisesi 
360 İzmir Metinli Endüstri Meslek Lisesi 

1985 

95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 208 
95 200 
95200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 



— M/14 

S. No. Olculun Aldı 

361 Kastamonu Endüstri Meslek lisesi 
362 KastaMonu Talşküfctfü Enidü t̂ıri Meslek Lisesi 
363 Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesi 
364 Kayseri Mıiimaınsinan Endüstri 'Meslek Lisesi 
365 (Konya Merkez Endüstri Meslek Lisesi 
3İ66 Kütalh'ya Merkez EnfdüsM Meslek Lisesi 
367 Ordu Fatsa Endüstri Meslek Lisesi 
368 Siirt Batroan Endülstri Meslek Lisesi 
369 Sivas Endüstri Meslek lisesi 
370 Van Merkez Endüstri Meslek Lisesi 
371 İzmir Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi 
372 Ankara Keskin Endüstri Meslek Lisesi 
373 Giresun Şebinkarahisar Endüstri Meslek Lisesi 
374 Gühoüişhane Bayburt Endüstri Meslek Lisesi 
375 Agn Kız Meslek Lisesi 
376 Ankara YenimatraMe Kız Meslek Lisesi 
377 Ankara FoUalÖı Kız Meslek L&esi 
378 Antalfya Akseki îüz Meslek Lisesi 
379 flolu Kız Meslek Lisesi 
380 Denizli Buldan Kız Meslek Lisesi 
381 Edirne Kız Meslek Lisesi 
382 Elazığ (Kız Meslek LÜsesi 
383 İsparta Kız Meslek lisesi 
384 izmir Bergama Kız Meslek Lisesi 
385 Manüsa İsmet İnönü Kız Meslek lisesi / 
386 Nevşehir Hacıbektaş Kız Meslek lisesi 
387 Tekirdağ Çorlu Kız Meslek L&esi 
388 Ankara Otelülik tve Turizm Mesüek Lisesi 
389 Antalya Oteldik ve Turizm Meslek Llisesi 
390 Aydın Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek lisesi 
391 Bolu Oteldiik ve Turizm Meslek Usesi 
392 Bursa Otelcilik ve Turizm Meslek Llisesi 

1985 

95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
97 200 
95 200 
9520T 
95 200 
97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
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. No. Okulun Aldı 

393 İçel Otölcük ve Turizm Meslek Uisesi 
394 Maribui Otelcilik: ve Tuıfem Meslek lisesi 
395 MuğkOMcâik ve Turizm M ^ 
3% Tekirdağ Otelcilik ve Turfam Meslek lisesi 
397 Ondu Perşettribe Otelcilik ve Turizm Meslek Uisesi 
398 Alydın ISöke Ticaret lisesi 
399 Rize Ticarete UiSesiiı 
400 Saımsun (Bafra. Ticmat Uisesi 
401 ZSoogulidak Bartın Ticaret Uisesi 
402 Aıdama İmam-Hatip Uüsesi 
403 Alfylon IBölvaJdİHi (fcmalm-Halip Uisesi 
404 Alflyon ISansdıkİı İmam-Hatip Uisesi 
405 Ağrı İtmam-Haıtiıp Uisesi , 
406 Amasya Imam-Hatip Uisesi 
407 Ankara İmam^Hatlip Uisesi 
408 Ankara Çam(lııd!ere İmam-Hjaltip Uisesi 
409 Ankara Kırıkkale îmam-Haitlip Uisesi 
410 Antalya tmam^HalGip Uisesi 
411| Antalya Korıiteli lmam-Oa!tiip Uisesi 
412 Aydın "NazlUı İmam-Haitiip Uisesi 
413 Balıkesir İmam-HaiCip Uüsesî 
414 (Bilecik foıarn-İH)ai% Uisesi 
415 BMis İmam-Hatip Uisesi 
416 (Bolu Düzce Üknam-Haltlip Uisesi 
417 (Bolu Genelde Smam-Hatip Uisesi 
418 (Burdur İmata-Hatip UiSeSi 
419 İBursa Imam-Hatip Uisesi 
420 ıBut̂ a İnegöl İmam-Hatip Lisesi 
421 Çanakkale BüSga Imam-Hatip Uisesi 
422 Çankırı Orta İmam-Hatoip Uisesi 
423 Çorum ;İmaan4Haifiip Uisesi 
424 Dentoü Çtora îknam Hatip Uisesi 

1985 

95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 



— M / 1 * — 

S. No. Ofculun Aidi 

425 Diyaıtbakır İmam-İHaltip Lisesi 
426 Edirne İröaim-iHaJtüip lisesi 
427 Edkne UzımkÖprii İmanı-Hatip Lisesi 
428 Elazığ JDmam-Oaîtiep Lisesi 
429 Erzincan İmarn-Hatîp Lisesi 
430 Erzurum Îrnam-Haitip Lisesi 
431> Erzurum ispir Îmam-Hatip lisesi 
43'2 Giresun Imam-HJatip Lisesti 
433 Giresun AUuçıra İmam-Hatip Lisesi 
434 Hatay fcnata^Haflip Lisesi 
435 İsparta Îmam-Hatip lisesi 
436 İsparta KeçÜbbıfu İmam-Hatip Lisesi 
437 Dçel ^Mensin) linam-ıHa% Usesi 
438 Istanlbui ÜsMüdar Îmam-Haitip Lisesi 
439 Kars İmaım-Haıtip Lisesi 
440 Kiastemionu İmam-İHİaitiJp Lisesi 
441 Kiayserii İmato-Haitlip lisesi 
442 Kayseri Develi Îmam-Hafâp Lisesi 
443 (KuManeli İmam-Hallip Lisesi 
444 Kiocaeİi <tEzttnSt) İtoam-Hatip lisesi 
445 Ktocaeîi Gdbıze İmam-Oaltfp Lisesi 
446 Kk>nya! İmaan-Hatip Lîsessİ 
447 Konya İBeyşelhiir Ümam-'Hatip Lisesi 
448 Kbnya Doğanlhisar limam-IHa'tiip lisesi 
449 (Kbnya Karaman 'Ümam-Oaltilp Lisesi 
450 Kfütalhya İmam-Haltip Lisesi 
451' Manlilsa Iknaim-Haföb Lisesi 
452 Manisa Demirci Unam-HaCip Lisesi 
453 Kahramanmaraş îmam-Haltlitp Lisesi 
454 Mardin îimam-HatlJp Lisesi 
455 Muş İmam-Hatip Lisesi! 
456 "Ndvşehİr ! İ m a m 4 H ^ 

1985 

97 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
95 200 
97 200 
97 200 
97 200 
95 200 
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— M/18 — 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
(M) CETVELİ 

(Pansiyoner Öğrencilerden Alınacak Ücretler) 

Okulun Aldı 

Adana Sağhk Mesldk Lisesi 
Adana Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi 
Afyon Sağlık Meslek Lisesi 
Ağn Sağlık Mesldk Lisesi 
Ankara Cebeci Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Doğumevi Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Keçiören Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Ankara Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 
Antalya Sağlık Meslek Lisesi 
Artvin Sağlık Meslek Lisesi 
Aydın Sağlık Meslek Lisesi 
Balıkesir Sağlık Meslek Lisesi 
Balıkesir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Bilecik Sağlık Meslek Lisesi 
Bingöl 60 ncı Yıl Sağlık Meslek Lisesi 
Bitlis Sağlık Meslek Lisesi 
Bolu Sağlık Meslek Lisesi 
Bursa Sağlık Meslek Lisesi 
Çanakkale Sağlık Meslek Lisesi 
Çorum Sağlık Meslek Lisesi 
DenüzUi Sağlik Mesldk Lisesi 
Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesi 
Diyarbakır Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Edirne Sağlık Meslek Lisesi 
Elazığ Sağlık Meslek Lisesi 
Erzincan Sağlık Meslek Lisesi *• 
Erzurum Sağlık Mesldk Lisesi 

1985 Yılı 
Lira 

97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 
97 200 

Okulun Adı 

Erzurum Çevre Sağlık Meslek L 
Eskişehir Sağlik Mesldk Lisesi 
Eskişehir Atatürk Sağlık Meslek 
Gaziantep Sağhk Meslek Lisesi 
Giresun Sağlık Meslek Lisesi 
Hatay Sağhk Mesldk Lisesi 
İsparta Sağlık Meslek Lisesi 
istanbul Bakırköy Ortopetik Ciha 
istanbul Bakırköy Sağlık Meslek 
istanbul Haseki Sağhk Meslek L 
istanbul Haydarpaşa Sağhk Mesl 
İstanbul Şişli Sağhk Meslek Lises 
istanbul Zeynep Kâmil Sağhk M 
İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lis 
izmir Tepecik Sağlık Mesldk Lis 
Kars Sağhk Meslek Lisesi 
Kastamonu Sağhk Meslek Lisesi 
Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 
Kayseri Atatürk Sağlık Meslek L 
Kırklareli 60 mcı Yıl Sağhk M 
Kırşehir Sağhk Meslek Lisesi 
Kocaeli Sağhk Meslek Lisesi 
Konya Sağhk Meslek Lisesi 
Konya Atatürk Sağhk Meslek L 
Malatya Sağlık Meslek Lisesi 
Manisa Sağhk Meslek Lisesi 
Kahramanmaraş Sağhk Meslek L 



1985 Yılı 
Okulun Adı Lira 

Mardün Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Muğla Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Muş Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Nevşehir Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Ordu Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Sakarya Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Samsun Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Siirt Sağlık Meslek Lisesi 97 200 
Sivas Sağlık Meslek Lisesi 97 200 

Okulun Adı 

Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lises 
Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi 
Tokat Sağlık Meslek Lisesi 
Trabzon Sağlık Meslek Lisesi 
Şanlıurfa Sağlık Meslek Lisesi 
Uşak Sağlık Meslek Lisesi 
Van Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Atatürk Sağlık Meslek Li 
Zonguldak Sağlık Meslek Lisesi 
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P — CETVELİ 
MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ 

Ortalama alım 
Aracın cinsi değeri (TL.) 

10 ton idarî araç 
5 ton idarî araç 
1/2 ton idarî araç 
1.5 ton taktik araç 
1/2 ton taktik araç 
5 ton taktik araç 
2.5 ton taktik araç 
10 ton çekici 
Kar üstü aracı 

12 800 000 
8 500 000 
3 500 000 
7 000 000 
4 200 000 
9 900 000 
8 500 000 

12 800 000 
12 800 000 



QC 
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HARCAMALARA ÎLİK 
R — OETV 

100. — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ : 

Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen personel giderleri bu harcama kale
minden karşılanır. Bu giderlerden : 

I. a) İlgili mevzuatına göre ödenecek Devlet memurları aylıkları ile diğer 
kamu görevlileri aylıkları, özel kanunlarındaki hükümlere dayanılarak 
Yükseköğretim Kurulu ve benzeri kurulların başkan ve üyelerinin aylık 
ücretleri, 
— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanla

rın ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 
— 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle değişik 

geçici 5 inci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya dayah vekalet ücretleri ile yasal aylığın «asgari ücret» se

viyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 
(D) fıkrasıyla 15 inci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 uncu maddele
ri gereğince T.C. Emekli Sandığına (2363 sayılı Kanunun hükmü dik
kate alınarak) yapılacak ödemeler, 

c) Gösterge üstü ödemeler: Yasaları gereğince gösterge rakamlarına ekle
necek ek göstenge karşılıkları; 

d) Emsal farkları: Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve askerî 
personellin aylık emsal farkları; 

«110. — Aylıklar» Ayrıntı koduna, 

II. a) Sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesinde ödenecek 
ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalıştırılacak yabancı 
uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve yerel mevzuat ile örf ve âdet 
gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapılamayan Türk 
uyruklu personelin (ilgili mevzuatına göre intibakları yapılıncaya ka

dar) ücretleri, 

ŞKfîN FORİMÜL 
mil 

b) NATO projesi ile ilgil 
görüşüne dayanarak B 
personelin sözleşme ü 
teknik personelin ücret 
ödemeler (karşılığı NA 

c) Yabancı uzman ve yar 
retler ve ücret dışı her t 

d) Mevzuatı gereğince Sos 
nek karşılıkları, 
Ancak, sözleşme ile çal 
cılarının mevzuata day 
ları Maliye ve Gümrük 
ğının ölutrrülu görüşü a 
sözleşmeli olarak çalış 
Başbakan tarafından te 

«120. — Sözleşmeli Personel Ü 
III. İş Kanunu kapsamma 

süreli olarak Maliye v 
tiyle çaliiŞtınlaBİarm gü 
iş, toplu iş sözleşmesi, 
olmak kaydıyla yapıla 
hâkem ücreti, fazla ça 
mevzuatı gereğince Sos 
senek karşılıkları, iş ve 
ları, 

«130. — İşçi Ücretleri» aynntı 
IV. Kanun ve kanuna day 

ce ödenecek; 
a) Aüe yardımı, 
lb) Doğum yardımı, 



c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 
e) Giyecek yardımı, 
f) Yiyecek yardımı, 
g) Diğer yardıımlar, 

«140. — Sosyal Yardımlar» ayrıntı koduna, 

V. a) Huzur Ücreti: Kanun ve Kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve karar
nameler gereğince kurulan komisyon ve kurulların memur olmayan 
üyelerinin huzur ücretleri ile Kanuna göre üyelere ödenecek huzur hak
ları, 

b) Fazla Çalışma Üerettleri: «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeli
ği» ile diğer fazla çalışma Kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre öde
necek olan fazla çalışma ücretleri, 

c) 3.9.1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus yenileme iş
leminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek ücret
ler, 

ti) Konferans Ücreti: Bütçe Kanununun ilgili maddesine göre ödenecek 
konferans ücretleri, Yay-Kur sınav, organizasyon ve değerlendürme gi
derleri, 

e) Ek Ders Görevi ve Sınav Ücreti: Mevzualtına göre tespit edilen saat ba
şına ek ders sınav ücretleri, 

f) Ek dersle görav4endiriikniş memur olmayan kişilerin Sosyal Sigortalar 

Kurumuna Ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, 

«150. — Ek Çalışma Karşılıkları» ayrıntı koduna, 

VI. a) İş riski, iş güçlüğü ve temânindeki güçlük zammı: İlgili mevzuatına göre 
ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları ve malî so
rumluluk, özel hizmet .tazminatları, 

b) Hizmeteri tazminatı: 182 saydı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkındaki Ka
nuna göre ödenecek olan hizmeteri tazminatı, 

c) Tayın bedeli: Kanunlarına göre askerî personele ödenecek tayîn ve taa-
oıiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedelleri, 

d) Qzel Kanunlar gereğince 
rınca ödenecek sıkıyöne 
adam ve dalış tazaninatı 
ce ödenecek tazminatlar 
natlar, 

e) Ek görev tazminatları, 
f) Mevzuatı gereğince Ödenm 
g) 2803 sayılı Kanunun 21 

reğince yapılacak ödeme 
h) ödül; 657 sayılı Devlet 

si ile Bütçe Kanununa 
202 ve 204 üncü madd 
cak ödemeler, 

i) Diğer ödüller, 

«160. — Tazminatlar ve Ödüller 

VII. Kanun ve Kanuna da 
ğince ödenecek ödenekle 

«170. — Ödenekler» ayrıntı kod 

VIII. a) Tedavi yardımı ve cen 
her türlü giderler ile il 
satın alınacak ilaç ve ge 
78 inci maddesine istin 
meler, 211 sayılı Kanun 
nin mezar yaptırma gid 
solosluklarımızda görev 
ülkemizde yaptırılan me 

b) Tedavi yolluğu: Özel K 
göre ödenecek olan teda 

c) 2549 sayılı Kanun kaps 
ve defin işleri ile Anıtk 
türlü defin ve nakil gide 



«180. — Tedavi yardımı ve Cenaze Giderleri» ayrıntı koduna, 
IX. a) Harçlıklar : Askerî öğrencilere özel mevzuatına, Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanlığına bağlı her derece ve kademedeki okullarda okutulan 
parasız yatılı öğrencilere 5.10.1983 tarih ve 83/7166 Karar sayılı «Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve den
gi okullarda burs, parasız yatılılık ve sosyal yardımlar» yönetmeliği hü
kümlerine göre ödenecek harçliklar ile Polis Koleji ve diğer sivil okul
lardaki parasız yatılı öğrencilere Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili 
Bakanlık arasında tespit edilecek ve aylık asgarî ücretin yüzde 5'inden 
az, yüzde lO'undan fazla olmamak üzere yapılacak aylık harçlık öde
meleri ile; yükseköğretim kurumlarında araştırma ve incelemelerle ilgili 
olarak düzenlenen her türlü sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel toplantı 
ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve oturma giderleri, (öğrencilere 
ödenecek gündelik 400 lirayı geçmemek üzere) toplantıya katılmanın 
zorunlu 'kıldığı kayıt, harç ve aidat giderleri, 

lb) Er ve erfbaş harçlıklara: Yurrt içli ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları ile 
munzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri: Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleri, 
staj ve öğrenimle İgli teknik ve diğer yardımlar; 657 saydı Kanun ge
reğince dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Ka
nunla eklenen ek geçici 37 inci madde kapsamına girenlerin ve burssuz 
olarak yurt dışına gönderflenlerin aylıkları ile öğrenci baremi arasındaki 
farklar (657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü saklıdır.); 
Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla ilgili kayıt 
ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili ku
rumlarda öğrencilerin yapacakları, Staj Çalışmalarını Düzenleme Yö
netmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödeme
ler, memur olmayan (SİVİ öğrenci, sporcu gitni) kişilere yapılacak teda-
davi giderleri, 

«190. — Diğer Personel Giderleri» ayrıntı koduna, 
Gider kaydedilir. 

200. — YOLLUKLAR HARCAMA KALEMİ : 
Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen Yolluklarla ilgili giderler bu harca
ma kaleminden karşılanır. Bu giderlerden: 

L a ) Yurt içi geçici görev y 
oturmalarda (geçici ve 
rarname ve yönetmelik 
tutukluların şevkine m 
il sının dışına çıkan er v 

h) Yurt içi tuıme faaliyetl 
foni Orkestraları ve K 
görevlilerin İkamet gid 

«210. — Yort içi Geçici Görev 
II. 6245 sayılı Kanun, çeş 

ve daimi personelle) ya 
namayan kalifiye işçiler 

«220. — Yurt içi Sürekli Görev 
III. Fiilen arazi üzerinde ç 

görev yapanlara Bütçe 

«230. — Yolluk Karşılığı Yerile 
IV. Yurt dışına ve yurt dış 

yılı Kanun, çeşitli kara 
meler, 

«240. — Yurt dışı Geçici Görev 
V. Yurt dışına veya'yurt 

rarname ve yönetmelik 
culuğunun zorunlu kıld 
tının gerektlirdiği kaydi 
göre 240 ve 250 nci ayr 

«250. — Yurt dışı Sürekli Göre 
VI. Özel koşullarda ve ola 

matı gereği, dış ülkele 
leri ile birlikte görev 
ler, (Bu ödenek yıl içind 



\ 

«260. — Tahliye Giderleri» aynim koduna, 

Gider Kaydedilir. 

300. — HİZMET ALIMLARI HARCAMA KALEMİ : 

Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen hizmet alımlarına ilişkin giderler bu 
harcama kaleminden karşılanır. Bu giderlerden : 

I. a) Proje yanşma ödülü1: Yanşma konusu olan projelere yanşma sonucunda 
önceden belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi, 

h) Proje düzenleme giderleri: Kuruluşların kendi personelleri dışındaki 
kişilere hamlattıkları proje bedelleri ile ancak bilgisayarlarca hazırlan
ması zorunlu olan pcogramlann satın alma bedelleri; Devlet Planlama 
Teşklatmın yaptıracağı araştırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin 
gerefetiiırdiği her türlü giderler ile 1985 yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu kararının ilgili 
maddeleri gereğince idareyi ve idarî metodları yeniden düzenleme ça
lışmaları için kurulacak komisyonlar ve Hükümet Programına göre 
kurulan Danışma Kuruluna Devlet memurları dışından katılacak olan
lara Bakanlar Kurulu kararı üe tespit edilecek tutarlar üzerinden öde
necek ücretler, 

c) Büirkîşi, ekspertiz ücretleri ve giderleri: Hizmetin gerektirdiği bilirkişi 
ve ekspertiz ücretleri (adlî, idarî ve sportif hâkem kararlarına ilişkin gi
derler dahil), haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal 
eden kıymetlerîn değer biçme giderleri, lalboratuvar tahlil giderleri, 

d) Harita yapım giderleri: 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapım 
işlerinin gerektirdiği her türlü giderler, 

e) İhale yoluyla yapılan tarımsal mücadele işleri: ihale yolu ile yapılan 
tarımsal mücadele işleri Üe ftjgili her türlü giderler, 

f) Devlet malı dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahallî örf 
ve âdetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, sözleş-
meler gereğince yapılacak ödemeler, 

g) Devlet malı gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili gi
derler. 

h) Yurt dışında turizm ve İ 
. ilişkiler ve pazarlama fir 

kuruluşlara verecekleri hi 
nularda yaptırılacak araştı 

«310. — Müşavir Firma veya Kişi 

II. a) Telefon giderleri: Telefon 
tesis, bakım ve nakil gider 

b) Posta-telgraf giderleri: Po 

«320 — Ulaştırma Giderleri]» ayrı 

HL a) Diğer tertiplerin esas gid 
dışındaki (taşıma öncesi v 

• ile bunlara üKşkin giderle 
ve liman giderleri dahil), 

Ib) Sonunda muayene kaydıy 
alan er ve erbaşlann mua 
ne gönderilmesi halinde 
konaklama ve nakü gider 
göre verilecek konaklama 
kin konaklama, banndırm 
şıma, bakım ve korunma 
ve köprü, geçiş ücretleri; 
paralan, şehir içi otobüs 
baş ve erlerin resmi ve siv 

«330. — Taşıma Giderleri» ayrınt 

IV. a) İlan: Her türlü ilan ve rek 
b) Sigorta giderleri: Diğer 

olarak ödenen sigorta gid 
memesi esastır. 
Ancak, 

aa) Yamçı, patlayıcı maddeler 
ta giderleri, 



bb) Dış ülkelerdeki Devlet malı temsilcilik binalan ile Devlet malı eşyamn 
ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa 
kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde 
organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa sözkonusu 
yerlerin sigorta giderleri, 

cc) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (tam kasko), 
dd) Evrakı müspitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve nav

lun giderleri, 
c) Komisyon, 

d) Kovuşturma giderleri; suçüstüiere gidecek adalet memurları ile doktor
ların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol 
giderleri; ekspertiz güder ve ücretleri; ilk iyileştirme ve otopsi giderleri; 
suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yollan
ma giderleri; mahkeme üan bedelleri; ecnebiler İstinabe giderleri, adlî 
müzaheret giderleirö; Medenî Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar 
tarafından açılacak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka kanun
lar gereğince yargıcın ve ticaret sicili memurumun kendiliğinden görme
ye ve yapmaya öldevll bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret altında 
bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır dışına çı
karılacak ve yurt içinde yer değiştinmeye mecbur edilecek yabancılann 
ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gön
derileceklerin sevk ve iaşe giderleri; 647 ve 2253 sayılı Kanunlar gere
ğince alınan tedbir kararlannıin infaz, gözetüm masrafları ve para ceza
larının tahsili ile ilgili giderler, 

e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler: Her türlü ve her yerde küllaryları radyo 
televizyon, abone ücretleri, 

«340. — Tarifeye Bağlı ödemeler» ayrıntı koduna, 

V. a) Gayrinmerikul Kiraları: Taşınmaz malların kira bedeller'i ile 237 saydı 
Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilen
lerin garaj kiralan; Amerikan Askerî Heyeti Başkam ile Kara, Hava, 
Deniz Grup Başkanının ikametleri için Millî Savunma Bakanlığınca 
mobilyalı ve mobilyasız olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleş
meleri gereğince ödenecek düğer giderleri,, 

2946 sayılı Kamu K 
karılan 84/8345 sayıl 
sinde karşılanacak kir 
Ev sahibi tarafından 
leri, tutulacak binalar 
gi, resimleri, 

/ Dış kuruluşlar için k 
tazminat ve garanti be 
Bakamlar Kurulu tar 
olan net ayliğa göre 
sürekli görevle bulu 
saydı Türk Süahh Ku 
şefi tarafından temsi 
ügüi bakanlığın uygu 
elektrik, havagazı, tel 
run eline geçen net a 
oram aşan kısmın % 
lığından ayrıca kesin 

b) Taşınır mal, makine, 
taşıit kİralıarı l e sözle 
direği kirası, 

c) Nükleer yakıt kirası, 

d) Devletin yurt dışında 
aydınlatma, ısıtma, k 
lar, 

«350. — KİRALAR» ayrıntı 

VI. a) Taşıt onarımı: Taş 
lecek işçüik ücretler 

» giderler, 

b) Makine, teçhizat, de 
ketli veya taşınabilen 



kadar balcım ve onarımları jHe onarım malzemeleri, yedek, parçalar; 
icabında mukavele ile teknik müesseselere ödenecek yıllık bakım ve ta
mir güderleri; bunlara ülskin diğer giderler, 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onanını» ayrıntı koduna, 

VII. Mülkiyeti veya inlüfaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mallarla 
(Mazbut vakıflara adt akar ve hayrat binalar dahil) Devlet dairelerince 
kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve Mrla-
yan tarafından karşılanması mutat olmayan zarurî ve 2.500.000 liraya 
kadar küçük onarımları, 
Sözü edlen taşınmaz malların 5.000.000 liraya kaldar ayrı veya birlikte 
yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onananları, 
mevcut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım ve onarımları ve 
telefon, haıvalanidırma ye klima gibi tesislerin {-telefon santralı hariç) 
tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve onarımları, Noter senedi ile kullanma 
hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz malların getirebileceği 
kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve Jandarma Genel Komutanlı
ğına ait olmak üzere 150.000.000 liraya kadar yeni yapım giderleri, 
Bina küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alımları ve gi
derleri, yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, 
İdame, tentip ve tanzimi ile sair giderleri, 

«370. — Bina Küçük Onarımı» ayrıntı koduna, 
Sadece Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelde «1050 saydı Yasanın 
48 inci maddesine tabi hizmetler» faaliyeti ile ilgili olarak: 

VIII. a) Beyiye aidatı, 
b) Oram Kanunlarla belirtilen ikramiye ve mükafatlar, 
c) Mahkeme harçları ve giderleri: Adlî, idarî ve malî kaza dolayısıyla yapı

lacak gider ve ödemeler üe bu kazalar dolayısıyla ödenecek harç ve ver
gi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturmalanyla 
sonuçlanan davalarda ilan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen her 
türlü giderler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 indi madde
sinin 2 nci fıkrası ile düğer hükümler gereğince mahkemelerce resen 
tetkik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler. 

<d) Bina ve arazi vergileri: G 
vergileriyle geçmiş yıllarda 
zi vengieri, (1050 sayılı K 
bu kalemden karşılanmaz. 

«380. — 1050 Saydı Kanunim 48 
IX. a) Telif, tercüme, derleme, p 

ya basılacak eser incelem 
satın alma ve kiralama ü 
yapıtları tercüme bedeller 
buna ilişkin diğer giderle 
kültürel ve ekonomik iliş 
veya dış ülkeler bilim ku 
Türkçe veya yabancı dill 
yapılacak yayın masrafla 
hallerde kayıtların yenilen 
ler ve kitap, basılı veya b 
kişilere ödenecek hizmet b 

b). Vizite ücretleri: Kadrolu 
vizite ücretleri, 

c) Geçici hazmet ücretileri: H 
aclryeti dolayısıyla mahall 

aa) 30 iş gününü aşmayan sü 
vize alınmaksızın çalıştırıl 
lıklı olarak aynı kişiye 30 
ödeme yapılabilir.) 

bb) Dış kuruluşlarca yerel se 
prim, ikramiye ve bağışlar 

cc) 657 sayılı Kanunun 4 ünc 
geçici personel ücretleri, ( 
da ve anketlerde çalıştırılan 

' âd) Gelenekleri ve usullerine 
çevirmen, mihmardar, sun 
edişleri ve benzeri ödeme 
yerlerin yönetim ve işlet 



kadar için ödenen ücret, bedel ve bakedişler, yurt içinde ve yunt dışında 
yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık 
çalışmalarına ve kamplarına katılacak hâkem, antrenör, masör, doktor, 
gözlemci saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, spor
cuların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu kararma göre .ödenecek hakeediş-
leri ve benzeri ödemeler, 

ee) Devlet smır işaretleri giderleri, baca, foseptik temizliği, elektrik ve su 
tesisatı yaptırma, hamam, çeşMi hububat kırma, ekmek pişirtme, kalay
lama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları, 

d) 5.7.1967 gün ve 6/8517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko
nulan «Ceza infaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Ceza
ların infazına Dair Tüzük» ün 210 ve 211 inci maddeleri gereğince 
Cezaevleri iç hizmetierinde çalıştırılan hükümlülerin ücretleri, 

e) Aidatlar: Özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat 
ve giderleri,. 

f) Kurslara katılma giderleri: Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşek
külleri, dernekler ve vakıflar tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli 
toplantılara iştirakleri kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma gider
leri; kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan kurs masraflarına katılma 
giderleri; kuramların üst yönetim görevflifleri fle ilgili mevzuatına göre 
mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlardan nor
mal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dü kursuna 
katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan Bakanın onayı ile uygun götrü-
îenlerra yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca 
açılan ve yeterlilikleri Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul 
edilen dü kursları için ödenecek ders ücretleri (ücretin % 20Tsi memur 
tarafından ödenir.) 

g) Haber alma giderleri, 
h) Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili, Kanunlarca ödenmesi 

jgereHi olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanamayan gi
derleri, 

«390. — Diğer Hizmet Atandan» aynnü koduna, 
Gider Kaydedilir. 

400. — TÜKETİM MALLAR 
KALEMİ : 

Aşağıda ayrıntılı olara 
na ilişkin giderler bu 

I. a) Kırtasiye, basılı kâğı 
gerektirdiği kırtasiye, 
alım bedelleri ile bür 
alımları ve basili kâğı 
giderler, 

b) Yayın alınılan: Hizm 
Resimdeni Derleme Ka 
ülkelerden yurda sok 
almaya ilişkin diğer g 

c) Baskı ve cilt giderleri 
giderler, 

«410. — Kırtasiye, Baskı ve Y 

İL Isıtma, işletme ve piş 
ların satın alma bede 
dağıtım dahil) giderle 
ve idarelerin yakacak 
leri Maliye ve Gümr 
Maliye ve Gümrük Ba 

«420. — Yakacak Atandan» a 

HI. Makine ve taşıtların i 
kimyevi maddeler dah 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Gi 

IV. Her türlü aydınlatma 
ya ve havalandırmay 
me alımlan ile su te 
bedelleri, çalıştırıcı k 
giderleri,, 



«440. — Elektrik, sn ve Havagaza Giderleri» ayrıııtı koduna, 

V. Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mübadelesine tabi 
tutulan ikmal maddeleri bedelleri, besin ürünleri ve beslenme ile ilgili 
her türlü ikmal madde ve vasıtaların satın alınmaları ile bunlara ilişkin 
her türlü (depolama, bakım, onarım, koruma ve dağıtım, pişirme dahil) 
giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar/ için mutfak ve yemekhane levazıma-
tı alımına ilişkin giderler, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Jandarma dahil) kazandan iaşesi mümkün 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydı 
ile üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi alan er ve er
başın, askerî öğrencilerin iaşe bedelleri, hava değişimli er Ve erbaşın 
muayeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halin
de geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve terhis er ve 
erbaşının iaşe ve ibate bedelleri; (657 sayılı Kanunun 212 nei maddesi 
gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri saklıdır.) 

«450. — Yiyecek ve Yem Alımları» ayrıntı koduna, 

VI. a) Giyim-kuşam alımları ve giderleri: Kanun ve kanuna dayanan, tüzük yönet
melik ve kararnameleri gereğince; kişilerin giyim ve kuşam ve hayvan
ların kuşamları Üe ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satın al
ma, üretim ve yapım giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, 
bakım ve onarım, koruma ve dağıtım dahil) giderleri, yalnızca askerî 
ihtiyaçlar için çamaşır makinesi, Silahlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan 
birlik, kurum, işyeri, mehter, bando ve boru takımları ve benzeri teşkil
lerin giyim-kuşam ve yatak levaziimatı için gerekli ikmal madde ve vası
talarının satın alınmaları, üretim ve yapım giderleri ile bunlara ilişkin 
her türlü (depolama, bakım ve onarım, koruma ve dağıtım dahil) gider
ler, sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu 
üe belirlenen yatırım dışındaki işlerden bakanlığınca kabul edilen görev
lerde bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler; 

b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri: Her cins ve her çeşit hayvan 
alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin her türlü 
giderler, özel ve tüzelkişilere a l hayvanların her çeşit tazmin ve taviz 

bedelleri; hizmette kullanıla 
yecekleri zararlar karşılığı 
gömme giderleri ile bunlara 

c) Temrinlik malzeme alımı: T 
d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme alımla 

harcama kalemlerinden alın 
f) Tedhiş ve sabotaj hareketle 

deki temsilciliklerimiz ve 
ve sabotaj hareketlerine ka 
harcamalar, 

g) 3201 sayılı Emniyet Teşki 
kadar, Emniyet Genel M 
girişlerine ilişkin her türlü 
leri ve Moral Eğitim Merke 

«460. — Özel Malzeme Alımları» a 

Sadece Bütçe Kanununa b 
reç ve hizmetlerinin alımı» 

VII. a) Savaş gereçleri ve savaş 
giderleri, 

aa) Silahlı Kuvvetlerin topyekü 
sını ve devamım sağlamak 
tesislerini (elektronik rada 
ma, genişletme ve cihazla 
harekât ve alarm yeteneğin 
her kademe bakım ve ona 
depolama, muhafaza, bak 
güvenlik ve teknik olanak 
ve onarımı ve bunlara iliş 
nır ve taşınmaz (silah, ge 
şıyıcıları, arazi ve tesis gib 
dı destekleyecek malların 



fob) ÇeşM'i kurumların SilaMı Kuvvetler adına yapacakları hizmetler karşılı
ğı ödenecek giderler, 

oc) Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzelkişilere karşı işleyecekleri zararlar 
için verilecek tazminatlar (NATO ülkelerinde işleyecekleri zararlar da
hil), ' , 

dld) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikana! maddelerinin alımı ile bun
lara ilişkin bütün giderler, 

ee) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçaklarım fabri
ka seviyesi bakımlarından kullanılacak özel form, çizelge, iş cetvelleri, fo
tokopi, kart, teyp ile Silahİı Kuvvetlerin dizayn ile ilgili plan, keşif, re-
simhane ihtiyacı ve seyir hidrografi, öşinografü, cihaz, malzeme, ve teç
hizatın alrnı, yapım, tanzim, tersîm, teksir ve tabı ile korunmalarının ge
rektirdiği giderler, 

ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, tahkim tesis
lerine ve cephaneliklerine ait paraltöner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; 

'gg) SilaMı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, 
yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin alım, yapım, ba
kım, onaran malzemesi ve atış alanlarının onarım ve emniyeti ile ilgili 
diğer giderler, 

!hh) Silahlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ve gerekse dış yardımlar
dan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sisteminin yurt içinde ya
pılamayan beşinci kademe faibrika bakım ve revizyonlarının yurt dışında 
sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort Altantic Military Supply Agency) 
örgütünde yaptırılması hailinde bu kuruluşun tesis, tevzii ve idarî masraf
larına katılhıa payları ile bu silahların her türlü faibrika bakım ve onarım 
giderleri bu silahın sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracılığı 
ile yurt dışında yaptırılacak eğitim giderlerine katılma paylan; FMS 
(Foreing Military Sales), YAS (Yabancı askerî satışlar) kredilerine ait 
anarpara ve faiz ödemeleri, 
237 sayılı Kanuna göre dâire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alınmaz. 

b) Anî hareket, yenide 
rektirdiği alım ve 
gereçleri, savaş stok 
ıbina, makine, teçhiza 

c) Manevra ve tatbikat 
ve giderler, 

d) 3325 sayılı Kanunun 
Kanuna dayanılarak 
ği giderler, 

e) 7126 sayılı Kanunun 
cü maddesinin 1 in 
inci maddesinin ger 
giderleri, 

f) 1:1.8.1982 gün 2696 
ler. 

«470. — Savunma Alım ve G 

VDI. a) Temsil Giderleri: 
esas olmak suretiyle 
İlgili yönetmeliğine 
derleri ve cenaze tö 
çelenklerin kira bed 

b) Ağırlama giderleri: 
davetin şümulüne 
bu işlerle ilgili haz 
diye, çiçek, bahşiş, 
Dışişlerinde icabınd 
cı konuklara verile 
yabancı konuklar 
gerektirdiği giderler 
konukların yurdum 
revlendirilenlere yap 
Devlet ricalinin dış 
ile bunların yollanm 



c) Konut giderleri: Konukların İkametlerine ayrılacak köşk ve sarayların 
gerekli görülecek onanım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı konuk
ların oturma ve ağırlamasına ayrılacak köşk ve 'bunların kira bedelleri, 

d) Tören Giderleri: Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri 
törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zater Bayramı ve, 
benzeri anma törenleri ile Slahlı Kuvvetler, üniversiteler açılış törenleri
nin gerektirdiği giderler, 

c) Organizasyon giderleri: Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören 
giderleri dışında kalan ve spor faaliyetlerine, kısa süreli kongFe, konferans 
ve seminer gibi toplantılara ilişkün karşılama, ağırlama ve organizasyon 
güderleri, 

f) Fuarların d'iğer gîderleril: Yolluk, kira ve başka harcama kalemlerinden 
karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer giderler, 

g) Tanıtma Giderleri; 

aa) Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, 
radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağır
lama, konuttlama ve gezi giderleri ile zarurî görüldüğü takdirde geliş ve 
dönüş bilet ücretleri, 

Ibb) Plan, yıllık program ve bütçelerin yurt içinde tanıtma ve uygulama gi
derleri: Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve 
izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal 
çap ve seviyede tanıtılması ile illgli her türlü basın, yayın, baskı, konfe
rans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç, gereç ve 
malzeme güderleri, plan program ve bütçelerin hazırlanması ve Yasama 
Organlarındaki müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden ça
lışma saatleri dışında çalışma zorunda kalan Devlet Planlama Teşkilatı 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline Malîye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenecek tutar ve esaslara göre ödenecek gider karşılıklari, 

«480. — Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderleri» ayrıntı koduna, 

IX. a) Temizlik malzemeleri alımları: Her türlü temizlik ve temizlik malzeme
siyle bunlara ilişkin giderler, 

b) Bahçe malzemeleri Mirala 
türlü madde, malzeme ve 
türlü giderler, 

c) Sağlık araç, gereç ve üaç 
'türlü sağlık, araç, gereç v 

«490. — Diğer Tüketim Mallan v 

Gider kaydedilir. 

500. — DEMİRBAŞ ALIMLARI 

Aşağıda ayrıntılı olarak: b 
bu harcama kaleminden ka 

I. Hizmet, çalışma ve işyerin 
lar ile hizmetin, çalışman 
taşman malların alımı ile il 

«510. — Büro Malzemeleri Alımla 

II. Büro hizmetlerinde kullan 
yon lirayı aşmamak üzer 
mına ait her türlü giderler, 

«520. — Büro Makineleri Alımları 

III. Yangından korunmanın ge 
ler, (Bu ödenek yıl içinde 

«530. — Yangından Korunma Ma 

IV. Büro malzemeleri ve maki 
ği diğer demirbaş (askerî 
kazan, karavana, tencere 
giderler, 

«590. — Diğer Demirbaş Alımları 
Gider kaydedilir. 



600. — MAKİNE, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI HARCAMA KALEMİ: 

Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen makine, teçhizat ve taşıt alımlarına 
ilişkin giderler bu harcama kaleminden karşılanır. Bu giderlerden : 

I. 237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs, makam otoları ve taşıtları ile birlikte alımı mutat ekipman gi
derleri, şase halinde alman taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin 
gerektirdiği giderler, bağış yoluyla kazanılacak taşıtlara ilişkin gider
ler. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan ihti
yaç fazlasından sağlanacak taşıtların kazanımı ile ilgili giderler; Tahmil, 
tahliye, teslim, depolama, kontrol, muayene giderleri; bölge makine 
parkları' ve müşterek gayretle oluşturulan makine parkları, tabiî afetler 
ve olağanüstü haller ihtiyacı olan makine stoklarının oluşturlma ve ku
rulma giderleri, Dışişleri Bakanlığınca, tehlikeli bölge olarak tespit edi
len yerlerde hizmet veren başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıt
ların satın alınmasına ilişkin giderler, 

«610. — Taşıt Alımları» ayrıntı koduna, 

H. Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satın alma, imal, mon

taj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin diğer giderler, 
b) Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, te

lefon santralı gibi makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmetler
le ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü ve 
üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde kullanılan 
makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve kompüter satm alma be
delleri, 

c) Öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laJboratuvar, matbaa, atöl
ye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili kuru
luşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine göre gerekli makine, 
âlet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

» d) Yeni hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane, inşa edilerek yeni hiz
mete giren savaş gemileri ve araştırma yerlerinin yalnızca büro ihtiyacı 
dışında masa, sıra, sandalye, tabure, etalaj; âlet ve cihaz koruması için 

gerekli örtü, dolap v 
la, komodin gibi hiz 
Geçmiş yıllarda hizm 
yerlerinin (d) fıkrası 
ları» ayrıntı kodunda 
Sanat modelleri satm 
sanatlarının geliştiril 
Ticaret Bakanlıkları 
Türkiye Halk Banka 

«620. — Makine, Teçhizat A 

Gerektiğinde yıl için 
tıklar Karşılığı» faali 

JJI. 1050 sayılı Muhasebe 
de Kararname ile de 
2 nci paragrafına ist 
dolunan ödenek başk 

«630. — Dışalım Kredilerind 
Gider Kaydedilir. 

700. — YAPI, TESİS YE B 
KALEMİ : 

v Aşağıda ayrıntılı ola 
ilişkin giderler bu h 

I. a) İhale yoluyla yaptırıl 
rak müteahhitlere öd 

ib) Taşeron marifetiyle 
c) İnşaatta ilgili yapım 
d) Özel kanunlarındaki 

mümkün olmayan h 
gerçekleştirilen yapı, 
ri ayrıntı kodunda sa 
sı geçici şantiye tesM 
masına ilişkin giderle 



«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onanın Giderleri» ayranı koduna, 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Alt Yapı 
Hizmetleri» faaliyeti ile ilgili olarak!: 

EL, «720 - NATO Enfrastrüktürün inşa ve Tesisleriyle İlgili Giderler» ay
rıntı koduna, 
Gerektiğinde yıl içinde açılacak «Taahhütlerden Okunamadı Artık-! 
lar Karşılığı» faaliyeti ile ilgili olarak : 

III. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değişik 83 üncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi
nin 3 üncü paragrafına istinaden devreden taahhüt artıkları karşılığı 
olarak kaydolunan ödenek başka giderlere karşılık tutulamaz. 

«730. — Taahhütlerden Devredilen Araklar Karşılığı» ayrıntı koduna, 
Gider Kaydedilir. 

800. — DİĞER ÖDEMELER HARCAMA KALEMİ : 

Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen diğer ödemelere ilişkin giderler bu 
harcama kaleminden karşılanır. Bu giderlerden : 

I. Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve 
harçlar dışında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek otoların işletmeye ilişkin 
vergi, resim ve harçları, belediye, resim ve harçları Hazineye ödenecek 
diğer vergi, resim ve harçlar, (Mahkeme harçları ve giderleri formü
lünde geçen vergi, resim ve harçlar ile bina arazi vergileri hariç.) 

«810. — Vergi, Resim ve Harçlar» ayrıntı koduna, 

EL Kanun ve Kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğin
ce Devlet Memurları dışındaki kişilere ödenecek çeşitli ödül, ikramiye, 
mükafat ve verilecek para, hediye gibi ödemeler, 

«820. — Diğer ödül, İkramiye ve Benzeri ödemeler» ayrıntı koduna, 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «1050 sayılı Yasanın 
77 nci Maddesine Tabi Hizmetler» faaliyeti ile ilgili olarak : 

III. a) Örtülü ödenek 
b) 2937 sayılı Devlet İstihb 

Kanununun gerektirdiği 
c) Gizli haber alma giderle 

tanlığının istihbarat, bilg 
da 1050 sayılı Muhaseb 
uygulanır.^ 

«830 — Gizli Hizmet Giderleri» 

IV. 4895 saydı Kanun gereği 
larının gerektirdiği gide 
larının heyet ve temsüc 
üstlenilen veya mübade 
diğer elemanların Türki 
yapılacak ödeme ve yar 
lerin her türlü öğrenim 
zorunlu giderleri karşıl 
dahil) 

«840. — Uluslararası Profesör, 
leri» ayrıntı koduna, 

V. Sağlık nedeniyle karant 
yurt dışında emniyet gö 
ve barındırma ile her tü 
giderleri hariç), mülteci 
emniyete sığınmış ve di 
lara teslim edilinceye ka 
lan her türlü giderler, 

«850,. — Karantinaya Ahuma v 
ayrıntı koduna, 
Sadece Bütçe Kanununa 
faaliyeti ile ilgili olarak, 

VI. a) Güney-Doğu NATO 
ri Komutanının, kişisel 



namn kira bedeli, NATO Teşkilatlan nezdindeki askerî temsilcilik, mü
şavirlik, ataşelik ve Kd. Subaylık gM Türk teşkilatı tarafından NATO' 
nun icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil güderleri ile NATO 
makamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yolukları, Amerikan 
Yardım Kurulu (JU1SMAT) Karargâh personeli ile bu personelden yur
dun çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlat
ma, îsı'Cma, döşeme, demirbaş ve diğer gMerleri ile resmi telefon konuş
ma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri, 6375 sayılı Kanunla onaylanan 
söyleşmeye göre Ödenmesi gereken tazminatlar, 

b) NATO askerî personelinin tatbikatlar dabil Türkiye'yi ziyaretlerinde 
makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerek
tirdiği her çeşit giderler, -
Söz konusu ihtiyaçları karşılamak amacıyla" senesi içinde yapılmış olan 
giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı nedeniyle ödenemeyerek borca 
bırakılan tutarlar, 

«860. — NATO Giderleri» ayrıntı koduna, 

VII. a) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince 
oram belirtilen ikramiye, ihbariye ve mükafatlar île müzelere alınacak 
her türlü eski eser satın alma gMerleri, 

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve arkeoîojifc kazı ruhsatnamesi 
hükümlerine göre; ilmi bir heyetle, arkeolojik; kazı yerlerinde yapılan 
kazılarda, yer altında bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıka
rılmasında, mimari kalıntıların yerinde korunmasında, taşınır eski eser
lerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak mü
zelere maledlmesinde lüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri ile bun
ların işletene, bakım ve onarım güderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her 
türlü ihtiyaç, araç ve gereç gMerleri ile bunların işletme, bakım ve ona
rım giderleri; kazıda kullanılan hertürlü araç ve gereçlerin alım, işlet
me, bakım ve onarım giderleri; resim ve filim çekme ve bunlara ilişkin 
alet ve malzemenin alım, işletme ve onarım gMerleri; plan, harita, röle-
ve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması gider
leri ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar, ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşınmaz 

eski eserlerin onarım 
reçlerle, kimyevi madd 
yurt dışı ve yurt içi 
millî anıtlarla mezarlı 

c) Devlet resim - heykel 
tarafından seçilerek a 
ile bakanlık onayı ile, 
nacak yeni yapılmış v 
tablo, heykel alımları g 

«870. — Tablo, Heykel ve Es 
rıntı koduna, 
Gider Kaydedilir. 

900. — TRANSFERLER HA 

Aşağıda ayrıntılı olar 
ma kaleminden karşıl 
ilgili; 

I* a) Arazi, arsa, bina, fabr 
ınn satm alınması için 
ve idareler, il özel ida 
yeli kuruluşlar, kamu 
satın alınacak konutla 
Ancak hizmetin özelli 
için Başbakanlığın izn 

b) Üzerinde Medenî Kan 
ödenecek bedeller, 

c) Kamulaştırma, satm a 
geçici işgalin gerektir 
ile bunlara ilişkin diğer 

d) Teferruğ ve vergi borç 
çeşit tüzelkişilerden ta 
neye intikal edecek t 
bunlara flişkin gMerler 



«910. — Kamulaştırma ve Bina Satın Alımları» ayrıntı koduna, 

001-100 Kodlu Faaliyetlerle ilgili; 
II. a) İktisadî devlet teşekküllerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

ıb) Kamu İktisadî teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
c) Ortaklıklara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
e) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere katılma paylarına 

ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin Ödemeler, 

«920. — Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri» ayrıntı koduna, 

101-200 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
İÜ. İktisadî Devlet Teşekkkülleri ve benzeri kurumlara yapılan iktisadî 

transferler: 
a) İktisadi devlet teşekküllerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler, 
b) Kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler, 
c) Hükümetçe alman önlemler dolayısıyla ödenecek görev zararları, 
d) Müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler, 
e) Diğer iktisadî transferler ve yar'dımlara ilişkin ödemeler, 
f) Kaynak açığını karşılamak üzere T. C. Devlet Demiryolları İşletmesine 

geçmiş ve cari yıl zararlarını karşılamak için Denizcilik Bankası ve 
Türk Hava Yollarına, borçlanma gücünü yitirmiş olan yerel yönetim
lerin programlanan projeleri gerçekleştirmek ve 5116 sayılı Kanuna gö
re kurulan Yerel Yönetimler Fonundan karşılanamayan tahsisler için 
diler Bankasına yapılacak yardımlara ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak 
yapılacak ödemeler, 

«930. — İktisadî Transferler ve Yardımlar» ayrıntı koduna, 

201-400, kodlu faaliyetlerle ilgili; 
IV. a) Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarma ilişkin ödeme

ler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak ödemeler, 
c) Özel idarelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 

d) Belediyelere yapılacak ya 
e) Fonlara katılma payları 

cak selektif kredi fonu 
olarak kredilerin yönlen 
küçük esnaf, tarım, tu 
için faiz farkları ile 35 
maddesine göre kurulan 
Tasarrufları Koruma Fo 

f) Karma teşebbüslere katıl 
g) Uluslararası kuruluşlara 
h) îkraz ve avanslarla ilgili 
i) Diğer malî transferlerle il 
j) 7/9245 sayıü Kararname 

kurma ve geliştirme fonu 
k) Kamu finansmanı ile k 

DESİYAB kanalı ile yap 
1) Seçim giderleri: Kanunl 

lanılacak büro ve malze 
nunun 182 nci maddesi 
lik ve harcırahlar ve seçi 

m) Yurt içinde Hazine mü 
rufunda bulunmamakla 
tür mirası yapılarının g 
ve donatım işlerinin K 
kil ve şartlara göre yapıl 

n) Devlet gelirleri ve harc 
malara geçmek gayesiy 
üzerinde yapılacak çalı 
içi eğitimiyle ilgili hert 
Dairesi Otomasyon Pr 
Vakfı ile birlikte yürüt 
ve gerektiği hallerde an 
katılma payı olarak yap 



«940. •— Mali Transferler» ayrıntı koduna, 

401 - 500 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
V. a) T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler, % 2 ek karşılıkları (1985 

yılı içinde her kurumun ödeyeceği miktar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca hesaplanır.), 1,4125 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre öde
necek emekli ikramiyeleri; yönetim giderlerine katdma payı; 1301 sayılı 
Kanuna göre yapılacak ödemeler, 1425 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 ve 14 üncü maddelere göre ya
pılan ödemeler; 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler; T. C. 
Emekli Sandığına ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hüküm
lerine göre yapılacak diğer ödemeler; (yukarıda belirtilen Ödemelerle 
ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince takside bağlanmış 
ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin vukubulduğu ödemeye ilişkin 
fıkradan karşılanır.) 

fb) T. C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli, dul ve yetimlere özel Kanun
ları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kuramlarında okutulan öğrencilerin bursları ile yazılma, 
öğretim, tasdikname, smaV ve diploma harçları ve benzeri giderler ile 
ilaç ve tedavi giderleri, 

İd) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs giderleri, 
e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu Grencilerin burs 

giderlerine Miskin ödemeler, 
if) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 
g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.6.1982 tarih ve 2684 saydı, 

1İJ8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indirimli ve parasız 
yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 

Ih) 6660 sayılı Kanun gereğince yurt içi ve yurt dışında yetiştirileceklerin 
, tedavi, ders, araç ve enstrüman giderleri; bunlara ilişkin öğretmen, uz

man ve yabancı uzman ücretleri; sanatları ile ilgili olarak kendilerine 
yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat göste-

, çilerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refaka
tindekilerle birlikte gMeceklerî temsil, konser, müze, galeri ve sergiler 
için ödenecek duhuliye ücretleri; taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve 

kendilerine hediyeler, 
kendilerine ve refaka 
rı uyarınca yurt içimd 
re Harcırah Kanunu 
lira aylıkları, yurt d 
gerek harcırah, gerek 
lerdeki Türk öğrencile 

i) Demek, birlik, sandık 
yapılacak ödemeler, ( 
ğine yapılacak yardım 
yapılacak yardım Bas 
çesinin ilgili tertibinde 

j) Memurların öğle yeme 
let Memurları Kanun 
hazırlanıp uygulanma 
gulandığı üzere, yeme 
luşla birlikte yemek s 
yardım sandığı veya 
veya yemek servüsi yö 
rilmez.) 

k) Türk kültür varlığını k 

aa) Türk kültür varlığım 
ilgili olarak yaptırılac 
toğraf, film, dublaj, 
giderleri; Kültür ve 
yerli veya yabancı ku 
her türde füm (konu 
telif, inceleme vb. gid 
ısenaryö gMeriıei ve fil 
derler, yabancı ülke 
ayrılan sınıflarda mey 
leri, 



bb) Dış ülkelerdeki soydaşlanımıza ait okullar ve Türk sosyal ve kültürel, 
teşekküller, Türk küruım ve demekleriride ve Türk tarih kültürü ile ilgili 
tarihî ve 'bediî kıymeti haiz binalarda »görevli öğretmen, memur ve per
sonelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret ve yol giderleri, 

cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların bakım, 
onarım ve yönetim gMerleri; bunların kontrol ve denetimi için görevlen
dirileceklerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

<dd) Türk dil ve kültütrünü dış memleketlerde tanıtmak amacıyla faydalı hiz
metlerde bulunan yalbancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve yabancı ül
kelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine yapılması uygun görüle
cek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Türkiye' 
de öğrenim ve staj yapmalarım mümkün kılmak üzere yapılacak yardım
lar, 

ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanı'tma konusu ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının önceden yazılı 
uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili diğer daire ve kurumlarca ülkemi
ze'çağrılacak kimselerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

gg) Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacıyla konferanslar, konser
ler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, Türk sanat 
eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve ülkemizi 
yurt dışırida hakkıyla temsil edebilecekleri sabit olan kişi ve topluluk
ların yolluk ve ücretleri ve davet suretiyle yabancı ülkelere gitmeleri 
Dışişleri Bakanlığınca uygun görülecek protfesör, öğretmen ve çeşMi 
sanat ve kültür kurumları mensuplarımın çağıranlar tarafından öden
meyen yolluk ve zorunlu giderleri, 

hh) Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla yabancı ülkelerkie düzenlene
cek sergi, kitap fuarı, film şenliği ve haftaları için satın alınacak yayın
lar, filmler ve hazırlatılacak sergi ve bunları tanıtıcı her türlü malzeme 
ve broşür giderleri ile her türlü sanat gösterileri için görevlendirilecek 
sanatçıların yollukları, 

ii) Dış ülkelerdeki ıriddaşlanm 
tirilmesi ve anavatana ol 
cak giderler ve bu amaçl 
pılacak yarldimlar ve gö 
ilim adamları, hoca, vaiz v 
İlgili faaliyetlerdeki «k» 
gerek görülecek ödenek 
uygun görüşü ile Başbak 
tertibine Maliye ve Güm 
(aa), (bb), (cc), (dd), (gg) 
daki Türk işçileri için de u 

1) Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
olarak; Dışişleri Bakanlığ 
sabit olup da yurda dön 
keye dönüşlerinde geri al 
ları görülenlere memleket 
paralar, (IBu paralar, bor 
6183 sayılı Kanuna göre 
li makamlarca dış ülkeler 
oilduküıan anlaşılanların 'a 
cenaze giderleri, muhtaç 
rumak için yapılacak hu 
bulundukları ülkedeki siy 
düşen Tüklere Dışişleri 
türlü iaşe, ibate, giyim eş 
ma düştükleri sabit Olanl 
bat icrasından sonra anc 
dairesinde terkin olunabi 
mnldafci resmi döviz kuru 

m) Dış ülkelerde siyasî tanıfl 
yasî alanda tanıtılması, o 
hale getirilmesi amacıyla 
makale hazırlatılması vey 
dağıtılması, telif ve tercü 



telerde özel ilanlar yayınlaltılması, özel gazete nifetoadan ile televizyon 
programları hazırkiMmosı giderleri; (Bu tertÜbe konulan ödenekten ge
rek görülecek tutarın Dışişleri Bakanlığının önerisi ve Başbakanlığın 
uygun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «$30-a öıtttilü Ödenek»le ilgili 
gizli hizmet giderleri tertibine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca aktarma 
yapılabilir.) 
Yapılacak anlaşmalar gereğince yabancı ülkelere teknik yardım için 
gönderilecek uzmanların ödenmesi kalbul edilecek aylık, ücret ve gidiş 
-dönüş yollukları ile o ülkeden gelecek olanların oturma ve beslenme
leri için yapılacak Ödemeler ile eğitim giderleri, 

n) Üniversite bütçelerinde 435 «Öğrenci Sosyal Yardan Fonu» faaliyetin-
deki ödenek, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla Değişik 46 ncı 
maddesüne göre Öğrenci Harçlar Fonuna, gerçekleşen harç tahsilat 
oranında, aktarılır. Bu fona aktarılan ödenek, 

«950. — Sosyal Transferler» ayrıntı koduna, 

500 — 600 kodlu faaâryeiaeıte Igili; 
VI. a) İç Devlet horçlan anapara ödemeleri, 

b) tç Devlet borçlan faiz ödemeleri, 
c) İç Devlet borçlan genel giderleri, 
d) Dış Devlet borçları anapara ödemeleri, 
e) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
f) Dış Devlet borçları genel giderleri, 

g) 2618 sayılı Kanun ger 
(İç ve dış Devlet bo 
kefaletlerine ilişkin 
yıl bütçesinden karşıl 

h) Personel giderleri ge 

i) Diğer geçen yıllar karş 

j) İlama bağlı borçlar; 
ödenek artığı bulunm 
eski yıllar karşılıklı 
karşılıksız borçlar, b 
özel kanunlar gereğ 

verilen hakedişler, 

k) Geri verilecek paralar 

1) Faiz, acyo, para fark 
hesaplarının faiz ve 
nunların verd^i yeH 
misyon, Gider VergM 
lacak hizmetler karşıl 

m) Diğer borç ödemeler 

«960 — Borç Ödemeleri» ayr 
Gider Kaydedilir. 

<— ı 



T - Cetveli 
(Kurumlanıl Satm Alacaktan Taşıtların Ortalama Satmalma 

BedeDerini Gösterir Cetvel) 
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1985 YILI 
T — C E T V E L İ 

Sıra No. : Taşıtın Cinsi Diferansiyel 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan makamlar için. 
(**) 237 saydı taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıra

daki makamlar için. 

1 — a (*) Binek otomobil 4 X 2 
1 — b (**) Binek otomobil 4 X 2 
2 — Binek otomobil 4 X 2 
3 — Station-Wagon 4 X 2 
4 — Arazi Binek en az 4 en çok 8 kişilik 4 X 4 
5 — Kaptıkaçtı (Miııübüs) Ş. içi Hizmetleri için 4 X 2 
6 — Kaptıkaçtı (Minübüs) Ş. dışı Hizmetleri için 4 X 2 
7 — Kaptıkaçtı (Minübüs) Arazi Hizmetleri için 4 X 4 
8 — Pick .- Up (Kamyonet) Ş. içi Hizmetleri için (en az 3 kişilik) 4 X 2 
9 — Pick - Up (Kamyonet) Ş. dışı Hizmetleri için Şoför dahil 

3 veya 6 kişilik 4 X 2 . 
10 — Pick - Up (Kamyonet) Arazi Hizmetleri için Şoför dahil 3 veya 6 

kişilik 4 X 4 
11 — Panel Ş. içi hizmetleri için 4 X 2 
12— Panel Ş. dışı hizmetleri için 4 X 2 
13 — Otobüs (en az 36 kişilik) 4 X 2 
14— Otobüs (en az 20 kifilik) 4 X 2 
15 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 3501 Kg. 4 X 2 
16 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 9000 Kg. 4 X 2 
17 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 6 X 2 - 6 X 4 
18 — Ambulans Ş. içi hizmetleri için 4 X 2 
19— Ambulans Ş. dışı hizmetleri için 4 X 2 
20 — Ambulans arazi hizmetleri için 4 X 4 
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Sıra No. : Taşıtın Cinsi 

21 — Pick - Up (Kamyonet) (cenaze arabası yapılmak üzere) 
22 — Motorsiklet 48 - 250 cc. lik 
23 — MotorsMet en az 600 cc.lik 
24 — Bisiklet x 
25 — a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinci ve fiyatı Maliye ve Güm

rük Bakanlığınca belirlenir.) 
25 — b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye ve Gümrük 

Bakanlığınca belirlenir.) 

Diferansiyel 

4 X 2 
— 
-— 
— 







TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 

1985 Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan - Bütçe Komisyo 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18 J101 -1824/06582 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Mafiye ye Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulanca 15.10.1984 tarihinde karar 
ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 





1985 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 

l1985 Yılı Ekonomik Programı, 1983 ve 1984 yıllarında sürdürülen ekonomik istikrar çabalarının, 1985 yümda 
tur, 

1983 ve 1984 yıllarında üretim .-. tüketim dengesijasyonelleşme ve kronik ödemeler dengesi sorunlarının, uygulan 
larıyla aşılması yönünde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 1985 Programmda istikrarm sağlanması yönündeki önlemle 
müş, kamu ve özel tasarrufların programlanan yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamaya dönük olarak kullanılması 

1985 yılında toplam kaynaklarda % 4,2 oranmda reel bir artış öngörülmüş, sabit sermaye yatırımlarmda % 6,2'li 
yatırımlarında sırasıyla % 5,8lik ve % 6,9'luk reel artışlar programlanmıştır. 1985te stokların % 18,3 oranmda azalm 

1985 Programı toplam tüketimin % 4,2 oranında artması üzerine dayandırılmıştır. Kamu tüketiminin % 4,8'lik 
ceği tahmin edilmektedir. 

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ 

(Cari Fiyatlarla) 
(Milyar TL.) 

1984 1985 % Değişim 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

«* 

7. 

GSMH 
Dış Kaynak 
Toplam Kaynaklar 
Sabit Sermaye Yatırımları 
— Kamu 
— Özel 
Stok Değişmesi 
— Kamu 
— Özel 
Toplam Yatıranlar 
— Kamu 
— Özel 
Toplam Tüketim 
— Kamu 
— Özel 

17 458,4 
611,4 

18 069,8 
3 190,4 
1 877,9 
1 312,5 

322,6 
^ 1 8 , 4 

371,0 
W 513,0 
1 829,5 
1 683,5 

14 556,8 
1 569,0 

12 987,8 

23 023,3 
546,3 

23 569,6 
4 254,1 
2 492,7 
1 761,4 

329,6 
—20,4 

350,0 
4 583,7 
2 472,3 
2 111,4 

18 985,9 
2 367,0 

bS 618,9 

31,9 
—10,6 

30,4 
33,3 
32,7 
34,2 
2,2 

—5,7 
303 
35,1 
25,4 
30,4 
50,9 
28/, 





1 9 8 5 Y ı l ı 
Bütçe Kanunu Metnine Ai 

* 
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1985 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI GENE 
1985 - 1989 yıllarını içine alan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının temel amaçlarından olan büyümenin istikra 

tında tutulması, üretim faktörlerinin' atıl kalmaması, planlanan üretimin gerçekleştirilmesini sağlayarak ihracatın 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici yönde işlemesi, tasarruf eğiliminin artırılması ve yatırımların iç kaynaklardan 
yatırımlarına öncelik verilmesi, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlı ve verimli çalışmasının sağlanarak bunların b 
istihdamın artırılması, gelir politikası ile gelir dağılımının iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşl 
Öncelikli Yörelerin gelişme potansiyelinin harekete geçirilerek, bu yöreler ile diğer yöreler arasındaki gelişmişlik 
lanmasını sağlamak üzere 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile kuruluşlara belirtilen hedefler doğrultusunda ve 
mıştır. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında ödeneklere ilişkin harcama kalemleri 1001er düzeyinde, «R» işaretl 
ce Ödenekler, lOO'ler düzeyinde dağıtılacak, lO'lar düzeyinde harcanıp kayıtlara intikal ettirilecektir. Yeni düzenlem 
yetki ve sorumluluk vermek, program bütçe ilkelerine daha uygun bir uygulamaya yönelmek, ödenek kullanım al 
azaltmak amacıyla yapılmıştır. 



* v 
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1985 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELER 
BİRİNCİ KISIM 

» 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin hizmetleri için gerekli ödenek tutarını belirlemektedir. 
MADDE 2. — Genel bütçenin gelir tahmin tutarım göstermektedir. 
MADDE 3. — Birinci maddede yer alan ödenek tutarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki, gelirler 

karşılanacağım saptamaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

MADDE 4. — Yıl içinde, gelir - gider dengesizliğine yol açmamak için ödeneklerin dağıtım esaslarının Maliye ve 
gulama Yönergeleri ile saptanacağı belirtilmektedir. Ayrıca idarelerin belirlenen ilkeler doğrultusunda, Kalkınma Plan 
re, tasarruf anlayışı içinde harcama yapmalarına ilişkin hüküm getirilmektedir. 

MADDE 5. — Yıl içinde personel giderlerinin program, alt program, faaliyet ve projeler arasında dağılımının düze 
çelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi ve kuruluş bütçelerinin (100 - Pe 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesindeki (Personel giderleri Fonu)'na aktarılması için Maliye ve Gümrük Bakanın 

MADDE 6. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve bütçe uygulaması ile ilgil 
idır, 

MADDE 7. — Bütçe uyguliataası sırasınlda ve hizmetlerin gerektirıdiğü zamanlarda, yeni gelir ve gider terkipleri ill 
Gümrük Bakanlığınca açıÜalbilmesine imkân sağlamak üzere önerilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

MADDE 8. — Bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkesine uygun bir biçimde kullanılmasını; gelir ve giderleri dengeli 
tülmesini, öngörülmesi olanaksız olan olumsuz gelişmelere yol açılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınmas 
kili kıılmalktadır, 

MADDE 9. — Kuruluşların geçen yıllarda doğan karşılıklı ve karşılıksız borçlarının tasfiye edilebiflmesinie ilişkin 
(MADDE 10. — K&tma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yaırdımlannın koşulan düzeMenmektedİr. 
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MADDE 11. — Yıllık programların yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım 
vetler ve NATO Enfrastrüktürünün gerektirdiği hizmetlerle RE-MO kapsamı içinde yer alan hizmetler hariç) Aynca 
ların onaylanma işlemlerinin Malî yılın ilk ayı içinde sonuçlandırılmasına ilişkin hüküm getirilmektedir. 

MADDE 12. — Ülkemizin sosyal, ekonomik ve malî alanlardaki sorunlarının çözümlenebilmesi için ödenek iht 
hükümler yer almaktadır. 

MADDE 13. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve dışında okutacakları öğrenciler için bü 
yıt biçimini saptamaktadır. 

MADDE 14. — Kamu kurumlan ve derneklerin Bayındırlık ve îskân Bakanlığına yaptıracakları yatırım bedelle 
mesini sağlamaya, yıl içinde harcanmayan kısmını eftesi yıla devretmeye imkân vermektedir. 

MADDE 15. —• Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak kaynakların bütçeleştirilmesine ilişkin hükümlere yer verilm 
MADDE 16. — Mülî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının b 

dolayısıyla, bu bütçeler arasında ödenek aktarması yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarımn yeniden teşkilatlanması 
sinhesapların hazırlanmasında gerekli düzenlemeler yapılması; Emniyet Genel Müdürlüğünün yatınm hizmetlerinin 
tadır. 

MADDE 1.7. — Bağış ve yardım yoluyla ve dışalımlar dolayısıyla, gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödenekler 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı suretiyle ödenmesi sağlanmaktadır. 

Aynca, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlan için 
diğer biçimlerle sağlanacak malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye kayıt şekli de düzenlenmektedir. 

MADDE 18. — Bağışlara ve diğer özel ödeneklere ilişkin, özel ödenek artıkları ile şartlı hizmetine yetmediğin 
MADDE 19. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yaba 

şılıkların bütçelerine Ödenek kaydedilmesi sağlanmaktadır. 
MADDE 20. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesindeki Etüt ve Proje hizmetleri ve iktisadî transferler ve yardım 

neklerin kullanılma esasları düzenlenmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

MADDE 21. — Yasaları uyarınca bu Kanuna bağlı (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (î) (M), (O), (P), (R) ve (T) ce 
MADDE 22, 23,- 24. — Özellik arz eden hükümlere göre, (B) cetveline gelir kaydolunacak diğer kaynaklan gösterm 
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İKİNCİ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

MADDE 25. — Madde metninde belirtilen Kanunlara göre, Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen katsayıları belirlem 
düzenlemektedir. 

MADDE 26, 27, 28. —Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanununa konulan hükümlere göre personelin (Mem 
esaslar düzenlenmektedir. 

MADDE 29. — Seyyar görevlilerin tazminatlarının düzenlenmesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanına yetki v 

MADDE 30, 31, 32, 33, 34. — Tayın bedeli, ikramiye, ödül ve muhtelif ücret ödemeleri, fazla çalışma ücreti, e 
kümler yer almaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

MADDE 35. — Muhasöbei Umumiye Kanununun 80 inci maddesinde yazdı ödemelerin zamanında yapılabilmes 
dalgalanmalardan ödemelerin etkilenmesini önlemek üzere, en çok bir yıl vadeli Hazine Bonoları çıkararak satmaya H 
Bakam yetkili kılmaktadır. Bu madde, aynı zamanda, T.C. Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesi esaslarına 
alınabilmesine de olanak tanımaktadır. 

MADDE 36. — Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için Hükümete tahvil çıka 
MADDE 37. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, pr 

sağlanacak imkânların bütçeleştirilme esaslarım içermektedir. 
MADDE 38. — Yabancı ülkeler, Uluslararası kurumlar veya ya'bancı banka veya kurumlarla Hükümetimiz arasınd 

cak olanakların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için de transfer garantisini sağlayıcı h 
MADDE 39. — Dış finansman miktarını artırmak maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaş 

kılan 244 sayılı Kanunun kapsamını genişletmek amaç edinilmiştir. 
MADDE 40. — Yatırımları ve ihracatı teşvik gayesi ile orta ve uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatmasın 

tif kredi fonundan faiz farkı iadesini içermektedir. 
MADDE 41. — Daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyla, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit 

paraların hazinece kısa süreli tasarrufunu sağlamak için düzenlenmiştir. 
MADDE 42. — Yasası uyarınca geri verilecek paraların Ödeme biçim, yöntemleri ve yaptırımları düzenlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

MADDE 43. — Genel ve katma bütçeli idarelerin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, özel idarelerin ve kamu 
fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan Malî Planlama konusunda çalışmalara girilm 
Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini temin etmek, borç ödemelerinde gecikmeyi önlemek 
rilmiştir. 

MADDE 44, 45. — Kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve kârlarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 
MADDE 46. — 440 sayılı Kanuna tabi Kamu İktisadî Kuruluşlarının programlanan kendi olanakları dışındaki 

sı kanalıyla karşılanmasını sağlamak için teklif olunmuştur. 

MADDE 47. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma 'bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve diğer kamu 
hazineye ve diğer bazı kuruluşlara olan ve daha sonra boğabilecek borçlarını tasfiyede özel hükümlerin bulunmaması 
mesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 48. — Kamu İktisadî kuruluşlarının birbirleri ve hazine ile olan ödemelerinde gecikmeleri önlemek ve 
tirilmektedir. 

MADDE 49. — Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dış borçlarının ödeme 
MADDE 50. — Hazinece Kamu İktisadî Teşebbüslerine yapılacak yardım şeklindeki ödemelerin 7338 sayılı Ka 

MADDE 51. — 440 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca iktisadı Devlet Teşekküllerinin ürettikleri mal v 
olan ve fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatların maliyetin altında olması halinde doğac 
aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca verilecek görevlerden doğan zararların kuruluşlan finansman sıkıntısı 
amacı güdülmüştür. 

MADDE 52. — Dış kredi ve istikrazlardan sağlanan imkânlara ait hesapların düzeltilmesi amacında ve ödenm 
susları düzenlenmektedir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 53. — RE - Mo Kanununa bütçe yılı sonuna kadar uzatma, yeni tertip açma ve bakiyelerini 1984 yılın 
mak üzere devretme yetkisi verilmiştir. 

MADDE 54. — Demek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemelerin belli koşulla 

MADDE 55. — Zaman aşımına uğrayan kişi borçlarının kayıtlardan silinmesinde karşılaşılan güçlüklerin gideril 
ğine göre işçilere verilen avansların mahsubunu sağlamak amacıyla teklif olunmuştur. 
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MADDE 56. — Devletin alacak ve borç hesaplarında, lira kesirlerinin atılmasını sağlamak, amacıyla düzenlenmiş 
MADDE 57. — Muhasebei Umumiye Kanununun 108 inci maddesindeki mahsup sürelerini kısaltmaktadır. 
MADDE 58. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanhğı, Sahil Güvenlik Komutanhğı ve Millî İst 

cek veya yurt içinde üretilecek akaryakıt ve madenî yağlarla savaş, araç, makina ve teçhizat ile Gümrük Muhafaz 
Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak maddede yazdı malların gümrük ve istihsal vergisi bağışıklığmı getirmekted 

MADDE 59. — Malî yıl içinde imkânların elvermemesi nedeniyle uygulanmayacak veya bütçeye konulan öden 
maktadır. 

MADDE 60, 61. — Bu Kanunun yürürlük ve yürütme esaslarım belirlemektedir. 





1 9 8 5 Y ı l ı 
Gelir Bütçesi Gerekç 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ 

1984 Yılında Gelir Vergisi tahsilatının 1.110 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1985 yılında, geçm 
rülen büyüme, toptan eşya fiyaıüannda beklenen artış lann olumlu etkileri yanında, ücretlilere Vergi ladesi Hakkınd 
kisi, vergi gelirlerinıin artırılması konusunda alman sağlıklı idarî tedbirler, yaygm ve yoğun vergi denetiminin tahsilat ü 
nununda yapılan değişiklikle vergi tarifesinin kademeli olarak düşürülmesinin yaratacağı vergi kaylbı da dikkate alınara 
bir artışla Gelir Vergisi tahsilatının 1 Trilyon 450 milyar lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981] 
1982 
1983; 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

163 000.0 
329 000.0 
684 127.7 
730 021.2 
915 000.0 

1 128 723.1 

Miktasr 

191 779.8 
388 077.7 
574 246.3. 
594 817.0 
879 616.3; 

1 110 000.0 (*) 

G 

F 

+ 
+, 
+ 
+ 
+ 
+ 

E R Ç E 

Bir önceki yıl 

a r k 

83 401.3 
196 297.9 
186 168.6 
20 570.7 

284 799.3 
230 383.7 

O 

K L 

a göre 

r a n 

+ 
+. 
+ 
+ 
+ 
.+ 

E 

de 

!% 

7 
1 
4 

4 
2 

1982 Yılı 10 Ayhfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ 

1984 Yılı Bütçe Kanununda 255 milyar lira olarak yer alan tahmünin 25 milyar lira fazlasıyfla gerçekleşmesi 
iş hacmindeki 'büyüme, vergi kanunları değişiklikleriyle kurumlaşmanın teşviki, etkin denetim ve tahsilat tedbirlerimi 
rumlar Vergisinden 1985 yılında 360 milyar liralık gelir elde edileceği(beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
19811 
1982 
1985 
1984 

Budçş 
Tahmini 

14 900.0 
28 500.0 
76 040.0 

130 000.0 
220 000.0 
255 000.0 

'Miktar 

19 082.0 
36 874.1 

124 866.8 
172 413.7 
215 013.4 
280 000.0 <<*) 

G 

OF 

+; 
+; 
+: 
+; 
+! 
+ 

E R Ç E K L 

Bir önceki yıla gör 

ai r k 

2 196.3 
17 792.1! 
87 992.7 
47 546.9 
42 599.7 
64 486.6 

O r a n 

..+•, 

:.+ 
:+•. 

.+ 

.+. 
,+ 

1982 Ym 10 Aylık! 

(*) 8 ayitk gerçekleşmeye göte geçici tahnmu 
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Gelirin Çeşidi : EMLAK VERGİSİ 
* 

Keşfim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ 

1984 Yılında Emlak Vergisinden 35 miyar lira tahsiikt beklenmektedir. Geçen yıllar artış oranları dikkate alına 
lira gelir sağlanacağı tabimin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yi* 

1979 
1980 
1981! 
Iİ982 
1983! 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

li 00.0 
1! 400.0 
3 100.0 

13 400.0 
48 000.0 

> 50 000.0 

Miktar 

933.2 
1 821.8 

12 128.7 
11 752.6 
25 993.8 
35 000.0(*) 

G 

F 

+; 
+ 
+ 
— 
+;' 
+ 

E R Ç E K L 

Bir önceki yıla göre d 

a r k 

23.6 
888.7 

10 306.9 
376.1! 

14 241.2 
9 006.2 

o r a m 

+ 
:.+ 
..+• 

— 
. ,+• 

:+• 

1982 Yın 10 Aytöü 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göte geçici tahmin* 



Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR YERGİSİ 
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' 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Ülke içinde üretilecek ve ithal edilecek motorlu taşıtlar ile bMMe bu vergiriin oranlarını artıran tasarının kanu 
yici tedbirler de göz önünde tutularak 1985 yılında bu kaynaktan 60 milyar Ura gelir sağlanacağı düşünülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yû 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahnaioî 

•500.0 
700.0 

Î0 500.0 
7 O0O.Q 
7 000.0 

65 000.0 

Miktar 

4^7.9 
3 080.9 
6 349.4 
6 436.5 
8 353.7 

10 000.0 (*) 

G 

F 

+, 
+ 
+ 
+, 
+ 
+ 

E 

a 

R Ç E Ki L 

Bir önceki yıla göre 

r k 

74.5. 
2 #13.0 
3 268.5 

87.1 
1 917.2 
1 646.3 

o. r a n 

+ 
,+. 
,+• 

+ 
+ 
+ 

1982 Yık 10 Aylık! 

(*) 8 ayitk gerçekleşmeye göte geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 yılında 6 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen bu verginin, 1985 yılında 7 milyar lira olacağı talimin 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmini 

1 200.0 
2 000.0 
2 900.0 
3 700.0 
7 000.0 
5 000.0» 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
* 

Miktar 

1 353.0 
2 059.4 
3 431.7 
3 438.3 
4 978.1 
6 000.0 {*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 

Fark 

428.0 
706.4 

1 372.3 
6.6 

1 539.8 
1 02İ1.9 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

1982 Yıh 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN 
İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
4 

1984 Bütçe Kanununda 150 milyar lira olarak öngörülen tahminin 14 milyar lira fazlasıyla gerçekleşmesi bekle 
de ve mamulleri üreten sektörlerdeki gelişme, mevcut tesislerdeki kapasite artışları ve 1985 yılında faaliyete geçec 
masına yönelik alınan ekonomik tedbirler ile mamul fiyatlardaki yükselmeler ücretlilere vergi iadesi hakkındak 
lardaki tahsilat sonuçları dikkate alınarak, 1985 yılında bu kaynaktan 230 milyar lira gelir elde edileceği tabmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 
: » 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

24 500.0 
52 000.0 
81 800.0 
88 000.0 

130 000.0 
150 000.0 

Miktar 

31.705.3 
73 163.3 
74 858.1 
73 581.8 

124 477.3 
164 000.0 (*) 

+: 

+ 
+ , 
— 
+ 
+ 

Fark 

13 206.9 
41 458.0 

, 1 694.8 
1 276.3 

50 895.5 
39 522.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

. (*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL YERGİSİ 

Kesim : İ Madde : T 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt üretim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplar ile 
kanunlaşması halinde 1985 yılında bu kalemden 37 milyar lira tutarında hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmini 

1 350.0 
1 600.0 
1 800.0 
2 500.0 
3 000.0 
5 000.0 

Miktar 

1 «21.1 
1 351.6 
2 133.8 
2 334.4 
1 467.2 
5 000.0 (*) 

+ 
— 
:+ 
+ 
— 
.+ 

Fark 

758.2 
469.5 
782.2 
200.6 
867.2 

3' 532.8 

Oran 

+ 
— 
+ 
+. 
— 
+ 

1982 Yıh 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 
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Gelirin Çeşidi > TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Kesim : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 Yılı Bütçe Kanununda 123 milyar lira olarak öngörülen tahminin 37 milyar lira fazlasıyla gerçekleşmesi 
alınan tekel maddeleri satış tahminleri ve üretim artış lanna göre, 1985 yılında bu verginin tahsilatının 224 milya 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran 

1979 
1980 
1981 
1982 
19S3 
1984 

16 000.0 
28 290.3 
49 000.0 
70 000.0 
110 000.0 
123 000.0 

18 914.5 
29 142.1 
77 510.0 
100 614.0 
122 221.3 
160 000.0 {*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

10 547.1 
10 227.6 
48 367.9 
23 104.0 
21 607.3 
37 778.7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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Gelirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSt : 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 Yılı Bütçe Kanununda 10 milyar lira olarak öngörülen tahminin 3 milyar lira fazlasıyla gerçekleşmesi b 
lemlerin gelişme seyri ile verginin uygulama alanın'aki genişleme, yapılacak etkin ve yaygın vergi denetimleri göz ö 
lira gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

2 900.0 
4 000.0 

17 300.0 
6 700.0 

12 000.0 
10 000.0 

Miktar 

3 333.2 
Î5 241.6 
5 731.7 
4 793.6 
9 431.1 

13 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

1 056.6 
1 908.4 

490.1 
938.1 

4 637.5 
3 568.9 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aybfc 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmitu 
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Gelirin Çeşidi ı ŞEKER İSTİHLAK VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ g 

(Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 1985 yık üretim tahminleri ile aynı yıMa ilgili şeker tüketim tahminleri göz 
tihlak Vergisi hâsılatı 1 milyar lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Tahmini 

950.0 
950.0 
900.0 
860.0 

1 000.0 
1 000.0 

Miktar 

825.8 
688.2 
671.4 
760.0 
837.6 

1 000.0 (*) 

— 
— 
- v 
+ 
+ 
+ 

Fark 

18.1 
137.6 

16.8 
88.6 
77.6 

162.4 

Oran % 

— 
— 
— 

+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞİT ALIM VERGİSİ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ülkemizde gerek iç üretim, gerekse ithalat yoluyla yurda sokulan taşıt sayısının artması ve el değiştirmelerin so 
yapılacak yeni kanunî düzenlemeler dikkate alınarak 1985 yılında bu kaynaktan 55 milyar liralık gelir sağlanacağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER ^Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
19811 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

1 800.0 
2 100.0 

19 500.0 
8 000.0 
9 000.0 

11 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Mîktar 

1 780.1 
2 923.3 
7 064.2 
6 601.7 
9 363.9 

11 000.0 <*) 

Fark Oran % 

+ 59.1 + 
+ 1 143.2 + 
+ 4 140.9 + 1 
— 462.5 — 
+ 2 7Ö2.2 + 
+ 1 636.1 + 

1982 Yık 10 ayhfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN YERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktaki mevcut bakaya miktarına göre 1985 Bütçe yılında 11 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahinini 

10.0 
7.0 

10.0 
40.0 

3 000.0 
10 000.0 

Miktar 

11.1 
11.8 
20.0 
0.3 

10 651.0 
12 000.0 (*) 

— 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

22.4 
0.7 
8.2 

19.7 
10 650.7 
1 349.0 

Oran 

— 
+ 
+ 
— 
+ 355 
+ 

1982 Yık 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiru 
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Gelirin Çeşidi ı BANKA VE SİGORTA MUAMELELER! VERGlSt 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Vergiye konu banka işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler ve vergi oranında yapılan indirimin etkisi de göz 
70 milyar lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yü Tahmini Miktar Fark Oran % 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

16 450.0 
25 250.0 
67 000.0 
75 000.0 
90 000.0 

119 000.0 

18 211.1 
42 932.6 
53 891.5 
54 649.7 
95 855.0 
60 000.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

6 364.1 
24 721.5 
10 958.9 

758.2 
41 205.3 
35 855.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ v 
— 

1 

1982 Yıh 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : ' 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İHgıMi laıruluşdarda» alınan bilgiler ışığında bu verginin gelişimi de göz önünde tutulmak suretiyle, bu kaynaktan 
lanacağı tahmin edilmiştir. _ 

TAHMİNE ESAS »İLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

600.0 
1 300.0 
1 000.0 
3 700.0 
4 000.0 
5 700.0 

Miktar; 

883.7 
1' 375.6 
2 607.9 
3 042.3 
4 827.7 
7 000.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

421.0 
491.9 

1 232.3 
434.4 

1 785.4 
2 172.3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi ; PTT. HtZMETLERt VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

PTT. Geael Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 1985 Bütçe yılında PTT. Hizmetleri Vergisinden elde edilecek 
tır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

700.0 
1 600.0 
1 100.0 

4 200.0 
5 000.0 
6.500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

»1 270.6 
2 278.4 
4.108.9 
4 042.5 
7 109.2 

14 000.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

678.1 
1 007.8 
1 830.5 

66.4 
3 066.7 
6 890.8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

11 
7 
8 

7 
9 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : SPOR - TOTO YERGİSİ 

: 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vengiden, 1985 yılında 5 milyar 500 milyon lira tutanöda gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BlLGtLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmini 

-- 5.0 
6.0 

50.0 
400.0 

3 000.Ö 
4 000.0 

Miktar, 

33.4 
• 45.4 
568.0 

1 620.9 
2 271.3 
4 000.0{*) 

+ 
+ 
+ 
+ 

.+ 
+ 

Fark 

26.8 
12.0 

522.6 
1 052.9 

650.5 
1 728.7 

Ora 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Ydı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.) 
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Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGtSt 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak ibu verginin hâsılatı ıda önem 
le pul yapıştırılarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış;, verginin ıbeyan üzerinden makbuz karşılığı ödenmesi yay 
Vergisine konu işlemlerin yılık artış gelişimi ile Damga Vergisi Kanununda yapılacak bu verginin hâsılatını artırıcı d 
bu kaynaktan, 146 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. Bu miktar 1984 yılına göre % 39 oranında bir artış 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

10 200.0 
18 800.Ö 
76 000.0 
60 000.0 
74 000.0 

110 O00.Ö 

Miktar 

13 894.3 
27 970.2 
48 760.6 
50 997.9 
80 195.7 

aos ooao (*> 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
'+ 

Fark 

5 070.6 
14 075.9 
20 790.4 

2 237.3 
29 197.8 
24 804.3 

Oran % 

+ 
+ 
• + 

+ 
+ 
+ 

5 
10 
7 

5 
3 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : İLAN VE REKLAM HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 7 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1984 yılında 1 milyar lira gelir sağlanması beklenmektedir. 1985 yılında vergiye konu ilan ve 
gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

19811 
1982 
1983 
1984 

1982 Yılı 10 

Bütçe — 
Tahmini 

— 
1 200.0 
2 000.0 
1 300.0 

aylık 

> 
Miktar 

674.6 
755.3 
801.0 

1 000.0 (*> 

Fark 

—' 
+ 80.7 
+ 45.7 
+ 199.0 

Oran 

'+' 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye Tgöre geçici tahmin.* 



— 35 — 

Gelirin Çeşidi ı TAPU HARÇLARI < 

Kesim : 9 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 Yılında bu kaynaktan 46 milyar lira gelir sağlanacağı taJhnnin edilmektedir. Buna göre Tapu işlemlerinde m 
alınaraik, Tapu Harçlarından 1985 yılında 19 milyar lira fazlasıyla 65 milyar lira hâsılat beklenilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

400.0 
535.0 

1 500.0 
1 600.0 

50 000.0 
47 000.0 

Miktar 

431.3 
727.3 

1 253.9 
î 2S3--I 

38 087.8 
46 000.0 

+ 
+ 
•+: 

— 
+ 
+ 

Fark 

112.6 
296.0 
526.6 

0.8 
36 834.7 
7 912,2 

Oran % 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

. 

2 9 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 2 

/ 
TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 Yılında beklenen gelişme ve geçmiş yıllardaki artış oranlan dikkate alınarak, 1985 Bütçe Yılında 8 mily 
rakam 1984 yık tahsilat tahminine göre, % 33.3 oranında bir artışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

525.0 
750.0 

8 000.0 
3 100.0 
4 000.0 
5 000.0 

Miktar 

670.8 
1 586.1 
2 676.1 
2 891.6 
5 035.1 
6 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

195.7 
915.3 

1 090.0 
215.5 

2 143.5 
964.9 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi s. NOTER HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Türkiye'deki noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak artan iş hacmi vş geçmiş yıllardaki tahsila 
kaynaiktan 7 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmini 

380.0 
520.0 

4 550.0 
3 100.0 
5 000.0 
6 000.0 

Miktar 

454.7 
1 735.3 
3 830.2 
3 206.2 
4 928.9 
5 000.0 (*) 

+ 
•+ 

+ 
—, 
+ 
+ 

Fark 

90.5 
1 280.6 
2 094.9 

624.0 
1 722.7 

71.1 

Oran % 

" + • • 

+ 
+ 
— 
+ 
.+ 

1982 Yıh 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin., 
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«Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi göz önünde bulundurularak, 1985 yılında bu kaynaktan 8 milyar lira tahsil 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

• 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Talimini 

550.0 
630.0 

7 550.0 
2 100.Ö 
3 000.0 
7 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M [ E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Müctaı; 

451.9 
762.5 

1 860.0 
2 967.1 
5 658.0 
6 000.0 (*> 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

5.3 
310.6 

1 097.5 
1 107.1 
2 690.9 

342.0 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : 9 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Trafik harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tatosMatlarınııı gelişimi göz önüne alınarak, 1985 yılınd 
lanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1979 
1980 
198(1 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmini 

ıoao 
125.0 

5 600.0 
1 600.0 
2 000.01 
1 500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla 

Miktar: 

74.0 
334.6 

!l 033Jl 
828.7 

* 161.2 
1 500.0 (*) 

göre değişme 

Fark Oran % 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

3.9 — 
260,6 + 
698.5 + 
204.4 — 
332.$ + 
338.8 + 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 

Kesim : 9 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1984 yılında 8 milyar 500 milyon lira tahsilat beklenmektedir. Buna göre 1985 Bütçe Yılınd 
lira gelir elde edileceği tahmin olunmaktadır. Bu harçlarla ilgili tahmin bir önceki yılın tahsilat tahminine göre % 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

370.0 
450.0 

7 800.0 
5 400.0 
8 000.0 
8 500.0 

G E R Ç B K t E Ş M : E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

377.2 
1 170.6 
4 433.0 
4 888.7 
6 244.3 
8 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

74.5 
793.4 

3 262.4 
455.7 

1 355.6 
2 255.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yık 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiru 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK YERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılı için programlanan ithalat miktan ile 1984 ve 1985 yıllan içindeki kur değişiklikleri ve ithalat komp 
de bulundurularak bu kaynaktan 1985 yılında 280 milyar lira tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

7 250.0 
30 800.0 
45 000.0 
53 700.0 
79 000.0 

135 OOO.O 

G E R Ç E K L E Ş M [ E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

10 955.1 
24 333.1 
37 760.1 
47 061.4 
89 825.4 

160 000.0 <*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

4 025.7 
13 378.0 
13 427.1 
9 301.3 

42 764.0 
70 174.6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

1982 Yılı. 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu kaynaktan 1985 yılında 10 milyar lira gelir sağl 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 
(Bütçe 

Tahmini Miktar Fark Oran % 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

800.0 
1 600.0 
3 000.0 
3 700.0 
6 OOO.Ö 
12 000.0 

1 430.1 
3 801.0 
4 327.6 
5 368.5 
7 600.0 
6 000.0 (*) 

+• 
+ 
+ 
•'+ 
-+ 
— 

514.2 
2 370.9 
526.5 

1 040.9 
2 231.5 
1 600.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

; — 

1982 Yıh 10 ayfok 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiıu 
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Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraiberinde gelen ticarî mahiyette bulunm 
Vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve nispetlere bağh kalmaksızın ve bu nispet ve hadleri geçmemek şa 
kanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resimlere karşılık olmak üzere, bu verginin tarifesi maddeler itib 
83/6499, 3.9.1983 gün ve 83/6940 saydı Kararnameleri ile tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kalemden 1985 yılında 10 milyar lira tahsilat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

(Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

120.0 
ıoao 
500.0 

1 800.0 
6 000.0 
6 000.0 

(161.4 
6843 

11 022.2 
3 906.8 
4 961.8 
7 000.0 <*) 

+! 

+ 
+ 
+ 
+ 
-+ı 

40.8 
522.9 
337.9 

2 8®4.6 
1 055.0 
2 038.2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3 

2 

1982 Yık 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL YERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 Yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1984 yılı içinde yapılmış bulunan kur değişiklikleri; 1985 yılın 
kompozisyonu içindeki vergili ithalat miktarı göz önünde bulundurularak bu kaynaktan 1985 yılında 230 milyar lir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E JC L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

11 000.0 
33 300.0 
61 500.0 
67 900.0 
77 400.0 

115 ooao 

Miktar 

13 342.8 
16 907.1 
36 920.6 
49 807.2 
89 03Ş.7 

140 000.0 {*) 

• • + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

3 233.9 
3 564.3 

20 013.5 
12 886.6 
39 228.5 
50 964.4 

Oran 

+ 
+ -
+ 
+ 
+ 
+. 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.* 
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Gelirin Çeşidi ı AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanağından alınan bilgiler ile «Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun >Tasansı»nın kanun 
göz önünde bulundurularak, 1985 yılında ithal edilecek akaryakıttan alınacak istihsal vergisinin: 80 milyar liraya ulaş 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

6 970.0 
13 700.0 
8 000.0 
7 200.0 
8 000.0 

12 000.0 

G E R Ç E R L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

7 231.0 
7 899.0 
7 803.3 
7 387.8 
8 758.7 
4 500.0i (*) 

.+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

Fark 

1 650.0 
668.0 

95.7 
415.5 

1 370.9 
4 258.7 

Oran 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

% 

1982 Yık 10 aylric 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşidi • AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 Yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1984 yılı içindeki kur değişiklikleri ve ithalat kompozisyonu içind 
larak 1985 yılında 21 milyar lira Damga Resmi tahsilatı elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Bütçe 
Tahmini 

10 860.0 
1 400.0 
3 000.0 
4 200.0 
6 000.0 

Miktar 

•İS 248.4 
2 334.6 
2 968.5 
3 247.0 
6 787.1 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

4 340.0 
12 913.8 

633.9 
278.5 

3 540.1 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

1984 8 000,0 19 000.0 (*) + 6 212.9 + 

1982 Yılı 10 aylık; 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiru 
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Gelirin Çeşidi i AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMt 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak, 1985 yılımda itîıal edilecek akaryakıttan alınacak 
mıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1979 
1980 
1981 
Ü982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

5 400.0 
700.0 

5 000.0 
3 300.0 
4 600.0 
5 000.0 

Miktar 

13 481.2 
2 295.4 
3 050,1 
3 596.2 
4 088.2 
5! 000.0 (*) 

+. 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

7 806.6 
11 185.8 

754.7 
546.1 
492.0 
911.8 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

13 
8 
3 
1 
1 
2 

1982 Yılı 10 aylık 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RİHTİM RESMt 

Kesim : 4 Madde : 1 
u 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 Yılı ithalat programı ve Rıhtım Resminin yıllara göre gelişimi dikkate alınarak, 1985 yılında bu ka 
edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

475.0 
1 800.0 
4 0DO.O 

10 200.0 
8 000.0 
9 ooao 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

505.5 
1 786.3 
2 618.5 
2 180.7 

11 987.9 
25 000.0 (*) 

Fark 

— 93.2 
+ 1 280.8 
+ 832.2 
— 437.8 
+ 9 807.2 
+ 13 012.1 

Ora 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 
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Gelirin Çeşicli : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, 1985 yılında ithal edileck akaryakıttan alınacak rıhtı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Blir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahimfcrıi Müktar (Fark Onan j % 

1979 875.Ö 2 580.9 + 1931.9 + 
1980 4 600LO 7 961.7 + 5 380.8 + 
1981' 10 0DÖ.0 10 965.5 + 3 000.0 + 
1982 7 000.0 13 357.0 + 2 391.5 + 
1983 10 OOOjtf 15 497.6 + 2 140L6 + 
1984 21 000.0 10 O00.0(*) — 5 497.6 — 

1982 Yılı 10 aylık 

2 
2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERİ OKULLAR VE DtĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İlgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre, bu kaynaktan 1985 yılında 70 milyon lira gelir sağlanacağı öngörül 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

6.0 
7.0 

10.0 
15.0 
50.Ö 
50.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yda göre değişme 

Miktar 

9.1 
13.6 
44.2 
18.6 
25.3 
5Ö.Ö(*) 

Park 

;+ 
• + 

+ 
— 
:+ 
+ 

4.1 
4.5 

30.6 
25.6 

6.7 
24.7 

Onan 

+ 
:+ 
+ 
— 
+ 

• + 

1982 Yılı 10 aylıK 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bazı Katma Bütçeli kuruluşların 1985 yılı bütçe gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edilerek, 1 milyon lira gelir ö 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yri Tahmini Müktar Fark Oran i% 

1982 100.Ö 0L3 — 
1983 50.Ö — — 
1984 l.Ö 1,0((*) .'+ 1.0i 

1982 Yılı 10 aylık; 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Millî Reasürans T. A. Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1985 yılında 200 milyon lira gelir sağlanacağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl Tahmlma Mfldtar Faıfk Oran 

1979 9.0 12.2 + 2.6 + 
1980 10.0 20.6 + 8.4 + 
1981 13.0 19.3 — 1.3 — 
1982 15.0 39.3 + 20İ.Ö + 
1983 21.0 60.1 + 20.8 + 
1984 50.0 150.0 (*) + 89.9 + 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye dayanılarak 1985 yılı Bütçe tahmini 150 milyon lira ol 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MHyon TL.) 

YıL 

1979 
1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Tatuiûöi 

5.0 
10.01 
12.0 
14.0) 
15.0 

106.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki y ık 

Miktar 

5.7 
444.6 

29.4 
0.4 
3.0 

15.0 (*) 

M E 

göre değişme 

Fbıflc 

— 
+ 
— 
— 
+ 
! + 

4.1 
438.9 
415.2 

29.0 
2.6 

12.0 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
+ 

7 

1982 Yılı 10 aylric 

(*) 8 ayltk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiler ile yerli ham petrol üretiminden aym olarak alman Dev 
durularak, 1985 Bütçe geliri 25 milyar lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yıl.. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Talhırimi 

800.01 
1 300.01 
3 000.0 
3 000.0 

16 000.0 
17 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

876.1 
3 602.8 
6 290.11 

11 472.9 
14 050.9 
14 500.0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fkrk 

129.6 
2 726.7 
2 687.3 
5 182.8 
2 578.0 

449.1 

Onan | 

— 
+ 
•+' 
!+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 55 — 

Gelirin Çeşfidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgiye göre, 1985 yılında bu kaynaktan sağlanacak gelirin 6 mil 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bür önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
TafamM 

700101 
1 123.5 

600.01 
1 255.2 
5 050.0 
3 000.0 

Miktar. 

386.8 
595.6 

1 385.1 
1 742.8 
2 847.6 
3 500.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

19.3 
208.8 
789.5 
357.7 

î 104.8 
652.4 

Oran 

+ 
• + 

+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurularak 1985 yılında bu kaynaktan 3 milyon lira gelir sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyon TL) 

Yû 

1979 
1980 
1981 
1983 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahminî 

1.0 
0.1 
0.2 
1.0 
1.0 
5.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

0.1 
0.1 
0.3 
0.6 
0.6 
2.0 (*) 

Fatfk 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

0.1 
— 
0.2 
0.3 
0.3 
1.4 

Onan 

.+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylflc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 5 7 -

€tonn Çeşidi : KAMBtYO MURAKABESİ MUKABtLtNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1985 yılında 3 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

• 

Yıl. 

1979 
198Q 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tnflvmfenli 

0.1! 
0.1! 
0.1 
0.2 
İJÖ 
1.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bfr önceki yık garp değişme 

ıMMar 

0.11 
0.2 
0.2 
0.2 
1.0 
2.0 (*) 

Faılk 

+ 

+ 
+ 

—. 
0.1 
— . 
— 
0.8 
1.0 

Onan 

+ 

+ 
+ 

1982 Yılı 10 ayUk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye, göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 Bütçe Yılında bu kaynaktan 5 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R.Ç E K L E Ş M E 

Bîr önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Taıhmtai Miktar Fark Oran ;% 

1979 0.1 0.1 
1980 0.1 0.2 
1981 0.1 0.7 
1982 0.2 1.1 
1983 2.0 1.7 
1984 3.0 4.0 (*) 

1982 Yılı 10 aylık 

+ 0.1 
+ 0.5 
+ 0.4 
+ 0.6 
4- 2.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 — 

Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFt HÂSILATI 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

14.1.1970 Gün ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 inci maddesine göre, net kârdan vergiler öde 
sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1985 yılında bu kalemden 4 milyar 568 milyon lira gelir sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

YıL 

1979 
1980 

1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
TahraM 

1.645.0 
285.0 

3 500.0 
60D.0 

1 0OE0 
1 784.0 

,— 
MÜktar 

750.4 
212.4 

1 234,8 
453.3 

2 363.6 
2 776.0 (*) 

Fiaıfk 

— ... 833.0 
— 538.0 
+ 1 022.4 
— . 781.5 
+ 1 910.3 
+ 412.4 

Oran | 

— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1985 yılında 1 miyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yâ. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Talhmitnii 

150.0 
120.0 
340.0 . 
400.0 
720.P 
600.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

86.2 
160.5 
222.1 
241.2 
375.2 

1 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

18.8 
74.3 
61.6 
19.1 

134.0 
624.8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 

• + 

+ 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



61 — 

Gefirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR tDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılında bu kaynaktan 7 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yri 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Taihimimti 

190.0 
4ÛÖ.G 
95Ö.0 

1 10Ö.O 
2 Ö0O.Ö 
2 500.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

.Miktar 

255.7 
551.6 
824.3 

1 181.0 
2 048.6 
4 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

90.8 
295.9 
272.7 
356.7 
867.6 

1 951.4 

Oraa 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1% 

1 

1982 Yılı 10 aybk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

\ 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Bu kaynaktan 1985 bütçe yılında 3 milyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahinini 

60.0 
180.0 
400.0 
400.0 

76.0 
700.0 

Miktar 

95.1 
176.8 
225.3 
359.1 
581.5 

1 950.0 (*) 

-İ-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Bari 

1 

35.7 
81.7 
48.5 

133.8 
222.4 
368.5 

Oran 

+ 
+ 
i+ 
+ 
+ 
+' 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tfûrnım. 



— 63 

Gelirm Çeşidi : DEĞERLt KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılında bu kaynaktan 4 milyar 600 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

Madde : 2 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 
G E R Ç E K L E Ş M E 

s 

Yû 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Taıhmiini 

60.0i 
80.0 

1 600.0 
2 073.0 
3 000.0 
4 000.0 

Bir önceki yıla 

Miktar 

79.4 
440,5 

2 032.3 
1 659.9 
2 086.3 
3 O0D.O(*) 

+ 
+ 
+ 

• — 

+ 
+ 

göre değişme 

Fark 

21.5 
361.1 

1 591.8 
372.4 
426.4 
913.7 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

'% 

4 
3 

1982 Yık 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 64 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Ke4im : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 50 milyar lira gelir elde edileceği ta 

TAHMİNE ES AS BİLGİLER (MHyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıÜa göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Mlüktar FaHk Oram 

1 061.2 
4 179.0 
2 760.7 
2 667.7 

22 781.6 
6 795.0 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

17 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1 450.0 
4 129J 

24 000.0 
34 000.0 
60 ÖÖ0.O 
93 000,0 

1 262,8 
5 441.8 
2 681.1; 

13.4 
22 795.0 
16 000.0 

1982 Yılı 10 ayük 

(*) 8 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 65 — 

Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Ehş Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye d 
kalemden 5 milyar 350 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mfyn TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
198Ö 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmisti 

50.0 
30.0 
40.0 

100.0 
40,0 

2 400.0 

Miktar 

18.3 
30.6 
68.9 

116.4 
1 264.4 
3 00O.Ö(*) 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

23.2 
12.3 
38.3 
47.5 

1 148.0 
1 735.6 

Onan 1% 

— 

!+ 
1+ 
+ 
+ 
+ 

1 

9 
1 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 66 — 

Gefirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanun Tasarısına, konulan bir hükümle döner sermayeli müeseselerden genel bütçe geliri olarak 1985 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Tahmini 

1 700.0 
1 68Ö.Ö 
5 168.0 
6 000.0 
8 000.0 
6 700.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Öir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 683.0 + 
4 514.7 + 
7 633.0 + 
3 530.0 — 
5 804.6 + 
6 ODO.O (*) + 

Fark 

956.1 
1 831.4 

3 118.3 
4 102.7 
2 274.3 

195.4 

Oran 

+ 
'+ 
+ 
— 
'+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELtRLERt 

Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

T. C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine Portföyündeki kıymetlerden 1985 yılında 50 milyon lira gelir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar. Fark Oran j % 

1979 10.0 7.9 + 1.6 + 
1980 3.0 14.3 + 6.4 + 
19811 2.0 23 J 4- 9.4 .+ 
1982 3.0 2.5 — 21.2 — 
1983 3.0 29.5 + 27.0 + 1 0 
1984 100.0 50.0 (*) + 20.5 + 

1982 Yılı 10 ayhk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

Getirin Çepdi : FAİZLER 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine hesaplarına Bankalarca yürütülecek faizlerle, Hazine tarafından kanunî imkânlara dayanılarak çeşitli 
tecillerinin faizlerinden 1985 yılında 16 milyar lira tahsilat sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yû Tahbiini Mîktaı: Faik Ora 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1 500.0 
1 640.0 
3 400.0 
3 000.0 
10 000.0 
14 000.0 

2 50O.9 
3; 443.7 
3 802.7 
7 952.6 
6 470.6 
10 O00.O(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

1 485.3 
942.8 
359.0 

4 149.9 
1 482.0 
3 529.4 

ı+ 
.!+; 
.+ 
'+ 
— 
+ 

1982 Ynı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 69 — 

«efeni Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

i 985 yılında bu kaynaktan 5 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MStyon TL.) 

1984 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Bütçe 
TatMökti 

70.0 
6ao 

100.0 
1300 
90.0 

Miktar 

89.7 
121.7 
i5ao 
115.4 
112.9 

Faıfk 

+ 
+ 
+ 
— 
— 

7.4 
32.0 
28.3 
34.6 
2.5 

Oraa 

+ 
+ 
+ 
— 
— 

!% 

4 500.0 3 ooaö(*) + 2 887.1 + 2 5 

1982 Yılı 10 ayüfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 70 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluş 
1985 yılında bu kuruluşların ödeyecekleri taksitlerden 13 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS. BİLGİLER (MflyoD TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

2 820.0 
25 300.0 

6 500.0 
12 Ö0O.Ö 
16 500.0 
14 OÖÖ.O 

——— 
Miktar 

51 059.2 
27 536.3 

229J0 

841.3 
3 468.2 
7 000.0 (*) 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

49 412.0 
23 522,9 
27 307.3 

612.3 
2 626.9 
3 531.8 

Otlan 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

1982 Yüı 10 ayhk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 71 — 

Gefirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1985 yılında 7 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıi Taihıöini Mflfltar Faik Oran ;% 

1979 70Ö.O 
1980 80Ö.Ö 
1981 3 000.0 
1982 3 0001.0 
1983 3 000.0 
1984 7 500.0 

1982 Yılı 10 aylık 

419.7 + 
1 012.3 + 
1 946.6 + 
1 691.1 — 
3 385.1 + 1 
5 OOftÖf*) + 1 

145.6 + 
592.6 + "° "1 
834.3 + 
255.5 — 
694.0 + 1 
614.9 + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 72 — 

Getirin Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1985 yılında 60 milyar lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESASİ »İLGİLER (MQyon TLw) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl TafHukti Mtflctar Fark Oran 

1979 

mo 
1981 
1982 
1983 
1984 

2 ocao 
2 400.0 
5 000.0 
8 000.0 

15 000.0 
65 000.0 

2 263.5 
4 212.2 
6 990.8 

10 593.8 
27 880.2 
45 OOÖLOİ(*) 

+ 
[+1 
+ 
+ 
+ 
+ 

463.3 
İÜ 948*7 
2 778.6 
3 603.0 

17 286.4 
17 119.8 

:+ 
!+ 
;+ 
1+ 
:+ 
+ 

1982 Yrlı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 73 — 

«kutan Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Keşan : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçen yıllar, tahsilat seyıi göz önünde tutularak, 1985 yılında 13 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yâ. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmam 

160.0 
500.0 

1 500.0 
4 ÖOÖ.Ö 
5 000.O 
7 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M [ E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Mflûta* 

366.8 
1 176.4 
2 450.8 
3 820.3 
8 332.3 

10 000.0 (*) 

;+, 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

204.9 
809.6 

1 274.4 
1 369.5 
4 512.0 
1 667.7 

Oran 

>+ 
,+ 
'+ 
+ 
+ 
+ 

i% 

1 
2 
1 

1 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçiâ tahmin. 
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Getirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsilat seyri ve 1984 tahs 
yılında 42Ö milyar lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe ——-r— —— 

Yıl Taihmüöi Miktar Fark Oflara 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

22 331.5 
9 315.4 
29 928.1 
67 294.0 
138 000.0 
341 676.8 

27 953.9 
85 918.1 
98 259.1 
64 992.1 
203 155.6 
250 000.0 (*) 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

17 172.8 
57 964.2 
12 341.0 
33 267.0 
138 163.5 
46 844.4 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Ceirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR YE PROJE KREDİLERİ HASILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılmda Karşılık Paralar ve Proje Kredileri Hâsılatının 628 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M«yon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

'Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahkirini 

600.0 
11 000,0 
19,999.0 
70 000.0 
84 902.5 

325 000.0 

Mfflctar 

17 65,7.1: 
23' 503.7 
87 895,3 
35 700.3 
62 662.3 

285 000.0 (*) 

+ 
+: 
+ 
— 
+ 
+ 

Faik 

15 637.1 
5 846.6 

64 391,6 
52 195.0 
26 96ZÖ 

222 337.7 

Oran 

• + 

+ 
:+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylılk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

4 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak, Genel Bütçeye i 
Bakanlığından alınan bilgiye göre 1985 yılında bu fondan 49 milyar 420 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tatenttöı 

7 849.0 
10 000.0 
24 131.7 
50 000.0 
60 000.0 
75 101.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

0.2 
10 500.0 

— 
— 
— 

14 520.0 (*) 

Fark Oran !% 

. 
+ 10 499.8 

—• 
— 
— 

+ 14 520.0 

1982 Yılı 10 aybk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeÜrin Çeşîdi : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MtKTAR 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllarda, mevzuata aykın olarak yurda getirilen otomobillerden «İstikrar Fonuna Katılma Payı» adı altın 
uygulamaya son verilmiştir. Ancak maddenin muhafaza edilebilmesi için 1 milyon liralık tahmin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncdki yık göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Tahmini 

300.0 
— 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

Miktar 

3.5 
0,2 
2.7 

— 
— 

1.0(*) , 

— 
— 
+ 

+ 

Fark 

1.2 
3.3 
2.5 
— 
— 
1.0 

Oran % 

— 
— 
+ 1 2 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNAC 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, 1985 yılında bu kalemden Hazineye 40Ö milyon l 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

YıL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
TıaJhTr#vi 

1.0 
10.0 
40.0 
40.0 

2Ö0.0 
300.0 

Miktar 

31.8 
48.6 

193.1 
32.8 

839.8 
300.0 (*) 

—. 

+ 
+ 
— 
+ 
— 

GFaıfk 

22.4 
16.8 

144.5 
160.3 
807.0 
539.8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

— • 

2 

1982 Yılı 10 aylik 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeKrfn Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda bir ortaklık yaratan anlaşmanm öngördüğü «Tanmsal Ürünle 
pının bu amaçla düzenlenmesi Fonu kurulmasına dair karann 4 ve 6 ncı maddelerine istinaden yürürlüğe konulan Y 
tutarm Genel Bütçeye gelir yazılması gerekmektedir. 1985 yılında bu Fondan 179 milyon lira hâsılat sağlanacağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 
Bütçe — 

Tahmini 

1982 — 
1983 180.0 
1984 180.0 

1982 YıU 10 aylık 

Miktar 

179.0(*) 

Fark 

+ 179.0 . 

Oran % 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 





AÇIKLAMA 

1985 Yılı Gelir Bütçesi Gerekçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen Katma Değer Vergisi Kanunu nedeniy 
Vergi sisteminde reform niteliği taşıması ve tahminlerle doğrudan ilişkisi olduğundan, K 
kabul edildiği üzere gelir tahminleri açısından ekli açıklamaların yapılmasında yarar görülm 

Not : Ekli açıklamanın sayfa numaraları kendi içinde değerlendirilmelidir. Tasarının 
ile ilişkisi yoktur. 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 Yıkında Gelir Vergisi tahsilatının 1.110 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1985 yılında, geçm 
rülen büyüme, toptan eşya fiyatlarında beklenen artışların olumlu etkileri yanında, ücretlilere Vergi İadesi Hakkın 
etkisi, vergi gelirlerinin artmlması konusunda alınan sağlıklı idarî tedbirler, yaygın ve yoğun vergi deneti minin ta 
si Kanununda yapılan değişiklikle vergi tarifesinin kademeli olarak düşürülmesinin yaratacağı vergi kaybı da dikkate 
oranında bir artışla Gelir Vergisi tahsilatının 1 «Trilyon 450 milyar lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yık göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahminî 

163 000.0 
329 000.0 
684 127.7 
730 021.2 
915 000.0 

1 128 723.1 

Miktar 

191 779.8 
388 077.7 
574 246.3 
594 817.0 
879 616.3 

1 110 000.0(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Park 

83 401.3 
196 297.9 
186 168.6 
20 570.7 

284 799.3 
230 383.7 

Oran 

, + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

!% 

1 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi s KURUMLAR VERGtSt 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 Yılı Bütçe Kanununda 255 milyar lira olarak yer alan tahminin 25 milyar lira fazlasıyla gerçekleşmesi be 
iş hacmindeki büyüme, vergi kanunları değişiklikleriyle kurumlaşmanın teşviki, etkin denetim ve tahsilat tedbirlerini 
Kurumlar Vergisinden 1985 yılında 385 milyar liralık gelir elde edileceği beklenmektedir. 

TAHMİNE ESASİ BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1081 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahminli 

14 900.0 
28 500.0 
76 040.0 

130 000.0 
220 000 0 
255 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

19 082.0 
36 874.1 

124 866.8 
172 413.7 
'215 013.4 
280 000.0İC*) 

• + 

+ 
+. 
+ 
'+ 
+ 

Fark Oran 

2 196.3 
17 792.1 
87 992.7 
47 546.9 
42 599.7 
64 486.6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

'% 

2 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : EMLAK VERGtSt 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1934 Yılında Emlak Vergisinden 35 milyar lira tahsüat beklenmektedir. Geçen yıllar artış oranlam» dikkate alınara 
lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Bütçe 
Tabirimi 

1 000.0 
1 400.0 
3 100.0 

13 400.0 
48 000.0 

1 G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Mfflctar 

933.2 
1 821.8 

12 128.7 
11 752.6 
25 993.8 

+ 
+ 
+ 

.. — 

+ 

Faik Oran 

23.6 
888.7 

10 306.9 
376.1 

14 241.2 

.+ 
+ 
+ 
— 
+ 

1984 50 000.0 35 OOÖ.ÖC*) + 9 006.2 + 

1982 Ydı 10 Ayhk 

(*) 8 ayltk gerçekleşmeye göre geçici tahmin m 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ülke içinde üretilen ve ithal edilecek motorlu taşıtlar ile t>u verginin oranlarını artıran Kanun Tasarısında yapılan 
naktan 30 milyar lira gelir sağlanacağı düşünülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Bütçe 
Tahmini 

500 0 
700.0 

10 500.0 
7 000.0 
7 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Mükttar 

467.9 
3 080.9 
6 349.4 
6 436.5 
8 353.7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

74.5 
2 613.0 
3 268.5 

87.1 
1 917.2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

5 
1 

1984 65 000.0 10 0O0.Ö(*) + il 646.3 + 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin # 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 Yılında 6 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen bu verginin, 1985 yılında 7 milyar lira olacağı tahmin edilm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyom TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

1 200.0 
2 000.0 
2 900.0 
3 700.0 
7 000.0 
5 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncefci yıla göre dieğişme 

Miktar 

1 353.0 
2 059.4 
3 431.7 
3 438.3 
4 978.1 
6 000 (K*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 

Fark Oran 

428.0 
706.4 

1 372.3 
6.6 

1 539.8 
1 021.9 

+ 
+ 
+ 
+ 
'+. 
+ 

% 

1982 Yılı 10 Ayhk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin # 
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Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1.1.1985 Yıkında yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisi kapsamına giren mal ve hizmetlerin üretim miktar 
kapasite artışları, üretimin artmasına yönelik alınan ekonomik tedbirler, muamele hacminde beklenen artışlar ile 
kında bu kaynaktan 230 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoaı TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Mikftar Fark Oran '% 

(*). aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 
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Gelirin Çeşidi : EK KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ek verginin kapsamına giren mamullerin üretim, tüketim hacimleri ile bu alanda meydana gelebilecek ekonom 
bu kaynaktan i70 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoa TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişine 
Bütçe 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran % 
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Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ i 

Ülkemizde gerek iç üretim gerekse ithalat yoluyla yurda sokulan taşıt sayısının artması ve el değiştirmelerin so 
artıran Kanun1 Tasarısındaki son değişiklikler dikkate alınarak bu kalemden 1985 yılında 25 milyar lira gelir sağla 

TAHMİNE JSAS BİLGİLER (Mtyom TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
19811 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

1 800.0 
2 100.0 

19 500.0 
8 000.0 
9 000.0 
11 000.0 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miklfcar 

1 780.1 
2 923.3 
7 064.2 
6 60(1.7 
9 3Ö3.9 
11 000.0(*) 

'+. 
+ 
..+-
— 
.+. 
+ 

Flark Oran 

59.1 k 

1 143.2 
4 140.9 

462.5 
2 7Ö2 2 
1 636.1 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

'% 

1 

1982 Yılı 10 Aylfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin # 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT TÜKETİM VERGtSt 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre 1985 yılında bu kalemden 63 milyar lira hâsıl 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir öncefci yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tabirimi Müfctar Eark Oran 
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Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Vergiye konu banka işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler ve vergi oranında yapılan indirimin etkisi de göz 
70 milyar lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoa TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe — 
Yıl Tahmini MMar Fark Oran)% 

1979 
1980 
1981 
,1982 
11983 
1984 

16 450.0 
25 250.0 
67 000.0 
75 000.0 
90 000.0 
!1'19 000.0 

18 211.1! 
42.932.6 
53 891.5 
54 649.7 
95 855.0 
60 000.ö(*) 

:.+ 
:.+ 
+ 
+ 
+. 
— 

6 364.1 
24 721.5 
10 958.9 

758.2 
411 205.3 
35 855.0 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 ay/ıJfc gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Gelirin Çeşidi : BANKA VE StGORTA MUAMELELERİ VERGtSt 
Kesim : 5 

,1 

+ 
+. 1 
+ 
•+ 

+ 
— 

ı 
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Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 
Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak bu verginin hâsılatı da ö 
lerle pul yapıştırılarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırılmış; verginin beyan üzerinden makbuz karşılığı ödenm 
Damga Vergisine Ikonu işlemlerin yıllık artış gelişimi ile Damga Vergisi Kanununda yapılacak bu verginin hâsıla 
1985 yılında bu kaynaktan 146 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. Bu miktar 1984 yılma göre % 39 or 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoa TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahminî 

10 200.0 
18 800.0 
76 000.0 
160 000.0 
74 000.0 

110 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

113 894.3 
27 970.2 
48 760.6 
50 997.9 
80 195.7 

105 000.0(*) 

+ı 
+ 
+ 

L+-
+ 
,+ 

Faik Oran 

5 070.6 
14 075.9 
20 790.4 
2 237.3 

29 197.8 
24 804.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 Ayhfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 yılından Usu kaynaktan 46 milyar İra gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. Buna göre tapu işlemlerinde mey 
narak, Tapu Harçlarından 1985 yılında 19 milyar lira fazlasıyla 65 milyar Ura hâsılat beklenilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoaı TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bütçe 
Yıl Tahmini 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

400.0 
525.0 

1 500.0 
1 600.0 

50 000.0 
47 000.0 

1982 Yılı 10 Aylık 

Bir önceki yıla göre değişme 

MMar fflark Oran ;% 

431.3 
727.3 

1 253.9 
1 253.1 

38 087.8 
46 000.0(*) 

+ 
:+ 
+ 
— 
+ 
+ 

112.6 
296.0 
526.6 

0.8 
36 834.7 

7 9112.2 

• + 
+ 
+ 
— 
+2 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin m 



— 36 — 

Getirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılında beklenen gelişme ve geçmiş yıllardaki artış oranları dikkate alınarak, 1985 bütçe yılında 8 milya 
kam 1984 yıh tahsilat tahminine göre, % 33,3 oranında bir artışı ifade etmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıi 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

525.0 
750.0 

8 000.0 
3 100.0 
4 000.0 
5 000.0 

G E R Ç E i K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

670.8 
1 586.1 
2 676.1' 
2 891.6 
5 035.1 
6 000.0(*) 

!+ 
;+ 
+ 
-H 
+ 
+ 

Fark Oran 

195.7 + 
915.3 + 

1 090.0 + 
2İ15.5 + 

2 143.5 + 
964.9 + 

1982 Yılı 10 Aybk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 37 — 

Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye'deki noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak artan iş hacmi ve geçmiş yıllardaki tahsilat geli 
tan 7 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 

. 1983 

Bütçe 
Tahmini 

380.0 
520.0 

4 550.0 
3 100.0 
5 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

•Mktat 

454.7 
1 735.3 
3 830.2 
3 206.2 
4 928.9 

'+ 
•+-.' 
+ 
—. 
•+ 

"Faik Oran 

90.5 
1 280.6 
2 094.9 

624.0 
1 722.7 

+ 
+.. 
+ 
— 
+ 

!% 

2 
1 

,1984 6 000.0 5, 000.0(*) + 71.1 + 

1982 Yılı 10 Aylık 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



- , 3 8 — 

Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi göz önünde -bulundurularak, 1985 yılında bu kaynaktan 8 milyar lira tahsilat s 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

\ 

Bütçe 
Tahrifini 

550.0 
630.0 

7 550.0 
2 100.0 
3 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

MÜkltair 

451.9 
762.5 

1 860.0 
2 967.1 
5 658.0 

+ 
+ 
;+• 

+ 
•+: 

Bark 

5.3 
310.6 

1 097.5 
1 107.1 
2 690.9 

Oran 

+ 
+ 
.+. 
+ 
+ 

1984 7 000.0 6 000.0(*) + 342.0 +. 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Trafik harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilatlarının gelişimi göz önüne alınarak, 1985 yılında 
nacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Möyoa TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahminî 

1100.0 
125.0 

5 600.0 
1 600.0 
12 000.0 
1 500.0 

1982 Yılı 10 Aylık 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla 

Mİfctar 

74.0 
334.6 

1 033.1 
828.7 

1 161.2 
1 500.0(*) 

göre değişme 

Faik Oran % 

I 

'+. 
İ-H 
— 
+ 
•+ 

( 

3.9 
260.6 
698.5 
204.4 
332.5 
338.8. 

— 
+ 3 
+ 2 

— • 

+ 
.+• 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahinin. 



— 40 — 

(Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1984 yılında 8 milyar 500 milyon lira tahsilat beklenmektedir. Buna göre 1985 bütçe yılında 3 mil 
elde edileceği tahmin olunmaktadır. Bu harçlarla ilgili tahmin bir önceki yılın tahsilat tahminine göre % 41,2 oranı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoo TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
'1983 

Bütçe 
Tahmini 

370.0 
450.0 

7 800.0 
5 400.0 
8 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

M'iMar 

377.2 
1 170.6 
4 433.0 
4 888.7 
6 244.3 

+ 
;+ 
+ 
+ 
+ 

Pank Oran 

74.5 
793.4 

3 262.4 
455.7 

1 355.6 

+ 
.+. 
+ 
+ 
• + 

1984 8 500.0 8 500.0(*) +. 2 255.7 ..+ 

1982 Yıh 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 41 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKt MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK YERGtSt 

Kesim : 1 Madde : 1 
/ 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1984 ve 1985 yıllan içindeki kur değişiklikleri ve ithalat kompozisyo 
bulundurularak bu kaynaktan 1985 yılında 280 milyar lira tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini Micfcar Fark Oran "% 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

7 250.0 
30 «00.0 
45 000.0 
53 700.0 
79 000.0 
135 000.0 

10 955.1 
24 333.1 
37 760.1 
47 061.4 
89 825.4 
160 000.0(*) 

+ 
+ 
;+ 
+ 
+ 
+ 

4 025.7 
13 378.0 
13 427.1 
9 301.3 
42 764.0 
70 174.6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 

1982 Yılı 10 Ayhik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu kaynaktan 1985 yılında 10 milyar lira geli 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Taihmiim Miktar ffatfk Ora 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

800.0 
1 600.0 
3 000.0 
3 700.0 
6 000.0 
12 000.0 

1 430.1 
3 801.0 
4 327.6 
5 368.5 
7 600.0 
6 000.0(*) 

-P 
+. 
ı+ 
+ 
+ 
— 

514.2 
2 370.9 

526.5 
1 040.9 
2 231.5 
1 600.0 

+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
— 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin^ 



— 43 — 

Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ 
Kesim : 1 Madde :3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen ticarî mahiyette bulunm 
Vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve nispetlere bağh kalmaksızın ve bu nispet ve hadleri geçmemek şartıyla 
Kurulu yetkilidir, ithalde alman vergi ve resimlere karşılık olmak üzere, bu verginin tarifesi maddeler itibariyle Baka 
3.9.1983 gün ve 83/6940 saydı kararnameleri ile tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kalemden 1985 yılında 10 milyar lira tahsilat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Bütçe 
Tahmini 

120.0 
100.0 
500.0 

1 800.0 
6 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir 

Miktar 

161.4 
684.3 

1 022.2 
3 906.8 
4 961.8 

önceki yıla göre değişme 

+. 
/+• 

+ 
+ 
+ 

Fark Oran 

40.8 
522.9 
337.9 

2 884.6 
1 055.0 

+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 

% 

3 

2 

1984 6 000.0 7 000.0(*) + 2 038.2 + 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 44 — 

Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılı için programlanan ithalat miktarı ile yıl içinde meydana gelebilecek ekonomik gelişmeler göz önü 
hâsılat sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoa TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe .-

Yıl Tahminî Miktar Fark Ora 



— 45 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMt 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılı içinde programlanan ithalat miktarı ile 1984 yılı içindeki kur değişiklikleri ve ithalat kompozisyonu için 
rularak 1985 yılında 21 milyar lira Damga Resmi tahsilatı elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoa TL.) 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe -

Yıl Tahmini Miktar Park Oran % 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

10 860.0 
1 400.0 
3 000.0 
4 200.0 
6 000.0 
8 000.0 

15 248.4 
2 334.6 
2 968.5 
3 247.0 
6 787.1 
13 000.Ö(*> 

+ 
— 
:+ 
+ 
+ 
:.+ 

4 340.0 
!12 913.8 

633.9 
278.5 

3 540.1 
6 212.9 

i+-

+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yıh 10 Aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere dayanılarak, 1985 yılında ithal edilecek akaryakıttan a 
lanmıstır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoaı TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

5 400.0 
700.0 

5 000.0 
3 300.0 
4 600.0 
5 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Mİkfeır 

13 481.2 
2 295.4 
3 050.1 
3 596.2 
4 088.2 
5 000.Ö(*) 

<Faıtk Oran 

+ 7 806.6 
— 11 185.8 
+ 754.7 
+ . 546.1 
+ 492.0 
+ 911.8 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 Aylak 

(*) 8 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahminm 
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Gefirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMt 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
« 

1985 yılı ithalat programı ve Rıhtım Resminin yıllara göre gelişimi dikkate alınarak, 1985 yıbnda bu kaynaktan 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflytm TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmiı'ni 

475.0 
1 800.0 
4 000.0 

10 200.0 
8 000.0 
9 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

MlJkttar 

505.5 
1 786.3 
2 618.5 
2 180.7 

11 987.9 
25.000.0T*) 

+ 
1+ 

' •— 
!+; 
+ 

Faik Oran 

93.2 
1 280.8 

832.2 
437.8 

9 807.2 
13 012.1 

+ 
.+ 
— 
+ 

' + 

!% 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*•) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin ̂  
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMt 
Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, 1985 yılında ithal edilecek akaryakıttan alınacak 
miştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl Tahmini (MSUtar- Fark Oran 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

875.0 
4 600.0 
10 000.0 
7 000.0 
10 000.0 
21 000.0 

2 580.9 
7 961.7 
10 965.5 
13 357.0 
15 497.6 
10 000.ö(*) 

:.+ 
+ 
; + 
'+ 
'+• 
— 

1 931.9 
5 380.8 
3 000.0 
2 391.5 
2 140.6 
5 497.6 

1982 Yıh 10 AyUk 

+ 
..+ 
,.+ 
+ 
+ 
— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 49 -

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kesim : 1 Madde ,: ö 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Katma Değer Vergisi Kanunu ile kaldırılan istihsal vergilerinin Aralık 1984 ayma ait beyannamelerinin Ocak 
ayda yapılacağı, Tekel maddelerinden alman istihsal vergisinin Ekim, Kasım ve Aralık 1984 aylanna ait beyannamele 
lip ödemelerinin de bu aylarda yapılacağı ve kaldırılan diğer vergilerin 1985 yılına devredecek tahakkuk bakiyeleri 
narak bu kalemden 1985 yılında 120 milyar 82 milyon 49 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayom TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — -

Yıl Tahmini Mükitar Faırk Oran 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

10.0 
7.0 
10.0 
40.0 

3 000.0 
10 000.0 

ıu.o 
11.8 
20.0 
0.3 

10 6511.0 
12 000.0(*) / 

— 
.+ 
+ 
— 
+ 
+ 

22.4 
0.7 
8.2 

19.7 
10 650,7 
1 349.0 

— 
+ 
+ 
— 
+ 3 550 
+ . 

1982 Yılı 10 Aylık 

(*) 8 ayltk gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 50 — 

GeKrâ ÇcşMİ : RESMÎ BASIMEVLERİ OKULLAR VE DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

:1 Madde : İ 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

İlgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre, <bu fcaynaktan 1985 yılında 70 milyon lira gelir sağlanacağı ö n ^ r 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miryoa TL.) 

Yd 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1982 Yıi» 10 

Bütçe 
Tahmini 

aylık 

6.0 
7.0 

10.0 
15.0 
50.0 
50.0 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir pncelçi yıla göre değişme 

MSIldtar 

9.1 
13.6 
44.2 
18.6 
25.3 
50.0(*) 

+ 
+' 
+ 
— 
+ 

" + 

(Paric Oran 

4.1 
4.5 

30.6 
25.6 
6.7 

24.7 

+ 
+ 
+ 
—"' 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.: 



Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bazı Katma Bütçeli kuruluşların 1985 yılı bütçe gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edilerek, 1 milyon lira gelir ö 

TAHMİNE ESAS SİLGİLER (M*yon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yû Tataıfcni Miktar Fark Oran !% 

1982 1OOL0 0L3 — 
1983 50.0 — — 
1984 1.0 1.0I(*) + 1.0 

1982 Yılı 10 aykfc; 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

— 51 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR FAZLALARI 



— 52 — 

Getirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞtRKETLERtNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Millî Reasürans T. A. Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1985 yılında 200 milyon lira gelir sağlanacağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tafaimta i 

9.0 
10.0 
13.0 
15.0 
21.0 
50.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yık göre değişme 

Müütar 

12.2 
2a6 
19.3 
39.3 
60.1 

15ö.0(*) 

Fark 

+ 
+ 
^~ 
+ 
+ 
+ 

2.6 
8.4 
1.3 

20,0 
20.8 
89.9 

Oran 

:+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık; 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

<ieSrin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye dayanılarak 1985 yılı Bütçe tahmini 150 milyon lira ol 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M3yon TL.) 

Y± 

1979 
1980 
1981' 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

5.0 
10.0 
12.0 
14.0 
15.0 

106.0 

G E R Ç E K 

BÜr önceki yıla 

Miktar 

5.7 
444.6 

29.4 
0.4 
3.0 

15.0 (*) 

L E Ş M E 

göre değişme 

Faik 

+ 
— 
— 
+ 
!+ 

4.1 
438.9 
415.2 

29.0 
2.6 

12.0 

Onan 

— 
+ 7 
— 
— 
+ 
+ 

1982 Yık 10 aytöc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 — 

Getrin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiler ile yerli ham petrol üretiminden ayın olarak alman De 
durularak, 1985 Bütçe geliri 25 milyar lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MByon TL.) 

Yn, 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Talimini 

800.0 
1 300.0 
3 000.0 
3 ÖOÖ.Ö 

16 000.0 
17 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

0 
Bir Önceki yıla göre değişme 

Miktar 

876.1 
3 602.8 
6 290L1! 

11 472.9 
14 050.9 
14 500.0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Faik 

129.6 
2 726.7 
2 687.3 
5 182.8 
2 578.0 

449.1 

Ortao 

— 
+ 
+ 
!+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici takmm. 



— 55 — 

Getrin Çeşfidİ : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

JEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, 1985 yılında bu kaynaktan sağlanacak gelirin 6 mi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyoa TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
TaJhmiimi 

70&0 
1 123.5 

600.0 
1 255.2 
5 050.0 
3 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bar önceki y ık 

Miktar 

386.8 
595.6 

1 385.1 
1 742.8 
2 847.6 
3 500.0 (*) 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

19.3 
208.8 
789.5 
357.7 

1 104.8 
652.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1984 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurularak 1985 yılında bu kaynaktan 3 milyon lira gelir sağlanaca 

TAHMİNE ESASİ BİLGİLER (M3yon TL.) 

G; E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yil 

1979 
1980 
1981 
1983 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

1.0 
0.1 
0.2 
1.0 
1 0 
5.0 

Miktar 

0.1 
0,1 
0.3 
0.6 
0.6 
2.0 (*) 

+ 

•+, 
+ 
+ 
+ 

Flaıtk 

0.1 
— 

0.2 
0L3 
0.3 
1.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 ayliki 

(*) 8.aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin-



— 57 — 

kefirin Çeşidi : KAMBtYO MURAKABESİ MUKABlLtNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1985 yılında 3 milyon lira gelir sağlanacağı öngöriilmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yıl. 

1979» 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Taihmifcılt 

0.1i 
0.1i 
0.1 
0.2 
1.0 
10 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yık göre değişme 

Miktar 

0.1! 
0.2 
0.2 
0.2 
1.0 
2.0 (*) 

Eaıik 

+ 

+ 
+ 

—ı 
0.1 
— 
— 
0.8 
1.0 

Oran 

:+. 

+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylrti 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 

Kesini : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 Bütçe Yılında bu kaynaktan 5 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
"Sk önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahmini 

0.1 
Öl 

a.ı 
0.2 
2.0 
3.Ö 

MÜkitar. 

0.1 
Ö.2 
0.7 
1.1 
1.7 
4.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

— 
0.1 
0.5 
0.4 
0.6 
2.3 

Oran j % 

+ 1 
+ 2 
+ 
+ 
+ 1 

1982 Yılı 10 ayhfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 — 

GeMrm Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFİ HASILATI 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMtN GEREKÇESİ : 

14.1.1970 Gün ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 inci maddesine göre, net kârdan vergiler öde 
sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1985 yılında bu kalemden 4 milyar 568 milyon lira gelir sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyoo TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

YıiL Talimini Mâktar Flaıfk Oran j 

1979 
1980 

. 1981 
1982 
1983 
1984 

1.645.0 
285.0 

3 500.0 
60Ö.Ö 

1 0Ö0I.O 
1 784.0 

750.4 
212.4 

1 234,8 
453.3 

2 363.6 
2 776.0 (*) 

— 
— 
• + 

— 
+ 
+ 

833.0 
538.0 

1 022.4 
781.5 

1 910.3 
412.4 

— 
— 
+ 
— 
+ 
'+ 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELt 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1985 yılında 1 miyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bîr önceki yıla göre değişme 

Yıl. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
TaJhiüini 

150.0 
120.0 
340.0 
400.0 
720.0 
600.0 

Miktar. 

86.2 
160.5 
222.1 
241.2 
375.2 

1 O0O.Ö(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

18.8 
74.3 
6L6 
19.1 

134.0 
624.8 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1982 Yıl! 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılında bu kaynaktan 7 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoa TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984' 

Bütçe -
Tahinini 

190.0 
400.0 
950.0 

1 1Ö0LO 
2 000.0 
2 500.0 

•Miktar. 

255.7 
551.6 
824.3 

1 181.0, 
2 048.6 
4 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

90.8 
295.9 
272.7 
356.7 
867.6 

1 951.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
;+ 
+ 

% 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLARf SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Bu kaynaktan 1985 bütçe yılında 3 milyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahminî 

60.0 
180.0 
400.0 
400.0 

76.0 
700.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Müktar Park 

95.1 + 
176.8 + 
225.3 + 
359.1 + 
581.5 + 

1 950.0 '(*) + 

35.7 
81.7 
48.5 

133.8 
222.4 

1 368.5 

Onan 

+ 
+ 
!+ 
+ 
+ 
+-' 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 63 — 

Getirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılında bu kaynaktan 4 milyar 600 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 
G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl Tahmini Miktar Fark Oran 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1982 Yılı 10 aylflc 

60.0 79.4 
80.0 440,5 

1 600.0 2 032.3 
2 073.0 1 659.9 
3 000.0 2 086.3 
4 000.0 3 000.0 (*' 

21.5 
361.1 

1 591.8 
372.4 
426.4 
913.7 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 64 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Kedim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 50 milyar lira gelir elde edileceği tah 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
BÜr önceki yıla göre değişme 

Bütçe —— — 
Yal. 

1979 
1980 
19811 

1982 
1983 
1984 

TaUnnM 

1 450.0 
4 129.1 

24 000.0 
34 000.0 
60 OOÖ.O 
93 00D.Ö 

Miktar 

1 26X8 
5 441.8 
2 681.1; 

13.4 
22 795.0 
16 000.0 (*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

Faılk 

1 061.2 
4 179.0 
2 760.7 
2 667.7 

22 781.6 
6 795.0 

Oram 

+ 
+ 
— 
— 
+ 170 
— 

1982 Yılı 10 ayük 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 65 — 

Getirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 

Kesini : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarbğmdan alınan bilgiye göre, Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye 
kalemden 5 milyar 350 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Tatoıini 

50.0 
30.0 
40.0 

100.0 
40.0 

2 400.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yi] La göre değişme 

Mükfcar. Fark 

18.3 — 
306 + 
68.9 + 

116.4 + 
1 264.4 + 
3 00O.O(*) + 

23.2 
12.3 , 
38.3 
47.5 

1 148.0 
1 735.6 

Oran 

— 

:+ 
!+ 
! + 
+ 
+ 

1% 

1982 Ydı 10 aylık 

(*) 8 ayltk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 66 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELtRLER 

Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanun Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müeseselerden genel bütçe geliri olarak 1985 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miytm TL.) 

Yâ 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Talhm&ni 

1 700.0 
1 680.0 
5 168.0 
6 000.0 
8 000.0 
6 700.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 683.0 
4 514.7 
7 633.0 
3 530.0 
5 804.6 
6 000.0 (*) 

Faik 

+ 956.1 
+ 1 831.4 
+ 3 118.3 
— 4 102.7 
+ 2 274.3 
+ 195.4 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
;+ 
+ 

1982 Yılı 10 ayldc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 

3 Madde : 4 * 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

T. C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine Portföyündeki kıymetlerden 1985 yılında 50 milyon lira geli 

TAHMİNE ESASI BİLGİLER (Mtyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981' 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
TatoHmi 

10.0 
3J) 
2.0 
3.0 
3.0 

100.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar. Fark 

7.9 
14.3 
23.7 
2.5 

29.5 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

50.0 (*) + 

1.6 
6A 
9.4 

21.2 
27.0 
20.5 

Oran 

+ 
+ 
:+ 
— 
+ 
+ 

!% 

1 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

Gelirin Çepdi : FAİZLER 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine hesaplarına Bankalarca yürütülecek faizlerle, Hazine tarafından kanunî imkânlara dayanılarak çeşitli 
tecillerinin faizlerinden 1985 yılında 16 milyar lira tahsilat sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BELGİLER (Mayon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

YM Tafakrtmi Mfldtar Fark Oran 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1 500.0 
1 640.0 
3 400.0 
3 000.0 

10 000.0 
14 OOÖ.O 

2 50O.9 
3 443.7 
3 802.7 
7 952.6 
6 470.6 

10 000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

1 485.3 
942.8 
359.0 

4 149.9 
1 482.0 
3 529.4 

i + 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici takmin. 



— 69 — 

tetirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

i 985 yılında bu kaynaktan 5 müyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS. BİLGİLER (Mfyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 

*1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Taîuriiai 

7ao 
6ao 

100.0 
ısao 
90.0 

4 500.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir 

Miktar 

89.7 
121.7 
150.0 
115.4 
112.9 

3 00000 

M E 

önceki yıla göre. değişme 

Faıfk 

+ 7.4 
+ 32.0 
+ 28.3 
—, 34.6 
— 2.5 

k) + 2 887.1 

Oran 

+ 
.+ * 
+ 

— • 

— 
+ 

.1% 

2 5 

1982 Yılı 10 aylık: 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 7 0 -

Geürin Çeşidi. : İKRAZLARDAN GERt ALİNANLAR 

Ke&n : 3 - Madde:» 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşl 
1985 yılında bu kuruluşların ödeyecekleri taksitlerden 13 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESASİ BİLGİLER (Müyoo TL,) 

G E R Ç E K L E § M E 

Bk önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 % 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tahimriinıı 

2 820.0, 
25 300.0 
6 500.0 , 

12 000.0 
16 500.0 
14 0CÖ.0 

Mifcfer 

51 059.2 
27 536.3 

229.0 
84L3 

3 468;2 
7 000.0 (*) 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

Fsak 

49 412.0 
23 522.9 
27 307.3 

612.3 
2 626.9 
3 531.8 

ööan 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

2 

1982 Yılı 10 aybfc 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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•Gefirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesini : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

«Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1985 yılında 7 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edil 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%o*ı TL,) 

1984 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Bütçe — 
Talimlim 

700.0 
80Ö.0 > 

3 OOÖ.Ö 
3 00DI.0 
3 0ÖÖ.O 

. 
Mifctar 

419.7 
1 012.3 
1 946.6 
1 691.1 
3 385.1 

+ 
+ 
+ 

— 
+ 

Faik 

145.6 
"592.6 
834.3 
255.5 

1 694.0 

Oran % 

+ . 
+ ?r.V<. 
+ 
— 
+ 

7 500.0 5 ooaoıc*) + 1. 614.9 + 

1982 Yılı 10 ayhk 

(*) 8 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 72 — 

Gdkbt Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1985 yılında 60 milyar lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESASİ BİLGİLER (Mtyoo TL.) 

YA 

1979 
ÎS80 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Talhmairtı 

2 000.0 
2 400.0 
5 OOOJO 
8 00Ö.0 

15 000.0 
65 000.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bâr önceki yıla göre değişme 

Miktar 

2 263.5 
4 212.2 
6 990.8 

10 593.8 
27 880.2 
45 000.0 (*) 

+ 
:+] 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

463.3 
Ü94SJ 
2 778.6 
3 603.0 

17 286.4 
17 119.8 

Oran 

:+ 
1+ 
;+ 
+ 
:+ 
+ 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 73 — 

Cefirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Kesini : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçen yular tahsilat seyri göz önünde tutularak, 1985 yılında 13 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoıı TL.) 

Yn. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe -
Tahmimıt 

160.0 
500.0 

1 500.0 
4 Oöö.Ö 
5 ooa.0 
7 OOÖ.O 

G E R Ç E K L E Ş M : E 

Bir önceki yıla göre değişme 

M&tar 

366.8 
1 176.4 
2 450.8 
3 820.3 
8 332.3 

10 000.0(*) 

;+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Faik 

204.9 
809.6 

1 274.4 
1 369.5 
4 512.0 
1 667.7 

Oran 1% 

i+ 
+ 
!+ 
+ 
+ 
+ 

1 
2 
1 

1 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 74 — 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMtN GEREKÇESİ : 

Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsilat seyri ve 1984 tahs 
yılında 420 milyar lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Tafhmiini 

22 331.5 
9 315.4 

29 928.1 
67 294.0 

138 00Ö.0 
341 676.8 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

27 953.9 
85 918,1 
98 259.1 
64 992.1 

203 155.6 
250 000.0 (*) 

Fark 

— 17.172.8 
+ 57 964.2 
+ 12 341.0 
— 33 267.0 
.+ 138 163.5 
+ 46 844.4 

Oijaa 

— 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1982 Yılı 10 ayhk 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 75 — 

CeKrin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDlLERt HASILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1985 yılında Karşılık Paralar ve Proje Kredileri Hâsılatının 628 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mgyoo TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
'Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl Tahmini Mfldar Fark Oran :% 

1979 
1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 

600.01 
11 000.0 
19 999.Ö 
70 000.0 
84 902.5 
325 000.0 

17 657.1 
23 503.7 
87 895.3 
35 70Ö.3 
62 662.3 
285 OÖÖ.aC*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

15 637.1 
S 846.6 

64 391.6 
52 195.0 
26 962.0 
222 337.7 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
•'+ 

• 7 

2 

3 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmhu 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZtNEYE YATIRILACAK MtKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak, Genel Bütçeye 
Bakanlığından alınan bilgiye göre 1985 yılında bu fondan 49 milyar 420 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe -

Talhmam" 

7 849.0 
10 000.0 
24 131.7 
50 000.0 
60 000.0 
75 101.Ö 

Miktar 

0.2 
10 500.0 

— 
— 
— •' 

14 520.0 (*) 

Farfk Oram 

+ 10 499.8 

+ 14 520.0 
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Geiirin Çeşidi : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 2 Madde : öt 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllarda, mevzuata aykın olarak yurda getirilen otomobillerden «İstikrar Fonuna Katılma Payı» adı altı 
uygulamaya son verilmiştir. Ancak maddenin muhafaza edilebilmesi için 1 milyon liralık tahmin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

Yıl 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe — 
Tahinini 

300.0 
• — 

1.0 
* 1.0 

1.0 
1.0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişine 

Miktar 

3.5 
0.2 
2.7 

— 
— 

1.0 (*) 

Fark 

— 
— 
+ 

+ 

1.2 
3.3 
2.5 
— 
— 
1.0 

Oran 

— 
— 
+ 1 

1982 Yılı 10 aylık 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiti-
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNAC 

Kesini : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, 1985 yılında bu kalemden Hazineye 400 milyon li 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

YıL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçe 
Taihffnftm 

1.0 
10.0 
40.0 
40.0 

200.0 
300.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla 

Mâkitar 

31.8 
48.6 

193.1 
32.8 

839.8 
300.0 (*) 

M E 

göre değişme 

ıFartk 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
— 

22.4 
16.8 

144.5 
160.3 
807.0 
539.8 

' Oram 

+ 
+ 
+ 
— 
V 
— 

2 

1982 Yılı 10 aylik 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU , 
\ 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda bir ortaklık yaratan anlaşmanın öngördüğü «Tarımsal Ürünle 
pının bu amaçla düzenlenmesi Fonu kurulmasına dair kararın 4 ve 6 ncı maddelerine istinaden yürürlüğe konulan Y 
tutann Genel Bütçeye gelir yazılması gerekmektedir. 1985 yılında bu Fondan 179 milyon lira hâsılat sağlanacağı 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — ——. 

Yıl Tahmini Mliktar Fark Oran % 

1982 
1983 
1984 

1982 Yılı 10 aylık 

180.0 — — 
180.0 179.0(*) + 179.0 

(*) 8 aylık^ gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 





1985 Yı l ı 

Bütçe Kanunu Tasarıs 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1985 MALI YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 378 000 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (4 878 000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

DENGE 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 

(500 000 000 000) lirahk fark iç borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktar gerek
tiğinde bir katına kadar artınlabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

ÖDENEK DAĞITIM VE KULLANIMI 

MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindeki ödenekler, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranlan dahi
linde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırak

ma oranlan dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri 
ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kul
lanmakla yükümlüdürler. 

PLAN VE BÜT 

1985 Malî Y 

B 
G 

BİR 
Gide 

GİDER BÜTÇESİ . 

MADDE 1. — Genel Bütçe 
cetvelde gösterildiği üzere (5 412 

GELİR BÜTÇESİ 
MADDE 2. — Genel Bütçe 

diği üzere (4 912 082 049 000) li 

DENGE 
MADDE 3. — Tasarının 3 

İK 
Bütçe 

ÖDENEK DAĞITIM VE 

MADDE 4. — Tasarının 4 



(Hükümetin Teklifi) 

AKTARMA 

MADDE 5. — Maliye ve Gümrük Bakam; 
a) Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki ödeneklerle 

ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya, 
b) Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde yer alan öde

neklerden yık içinde kullanılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, ilgili 
kuruluşla mutabakat sağlanmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesin
de yer alan (Personel Giderleri Fonu)'na aktarmaya, 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl 
içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

d) 1985 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair Karara uygun olarak yıllık programda yapılacak değişikliklere muvazi ola
rak, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında 
aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içkide diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hiz

metin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER 

MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasın
da programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar 
da hizmetlerin veya harcamaların nitekğine uygun ödenek türlerine göre faakyet 
veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama kalemin
den oluşur. 

1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Ka
nunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sımflandırılmasındaki «Program»ı, 
b) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 

veya «Proje»yi, 

(Plan - Bütçe K 

AKTARMA 

MADDE 5. — Tasarının 

BÖLÜM DÜZENİ VE D 

MADDE 6. — Tasannın 
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d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprog-
ram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 
100, 200 900 düzeyindeki ayırımını, 

f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas 
alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere 
Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği alt ayırımı (bu ayırıma Kesinhesap-
Kanunu tasarılarında da yer verilir), 

g) Borç ödemeleri yönünden «ilgili hizmet tertibi» deyimi, (Personel gider
lerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri 
borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet' veya harcamanın ait olduğu 
program bazını, 

tfade eder. 

YENÎ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI 

MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1985 Yılı Programına alınan projeler 

için (2) < ödenek türü altında* hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü 
altında yeni tertipler; veya (A) işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve 
harcama kalemleri açmaya, 

<b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalem
leri açmaya, 

Yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

BÜTÇE POLİTİKASI VE MALÎ KONTROL : 
MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakam; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe 

politikası yürütmek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve gider
lere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, 
gerekli önlemleri almaya, standartları tespite ye sınırlamaları koymaya, 

5 — 

(Plan - Bütçe Komi 

YENİ TERTİP, HARCAMA 

MADDE 7, — Tasarının 7 n 

ÜÇÜ 
Malî Politik 

BÜTÇE POLİTİKASI VE M 
MADDE 8. — Tasarıniin 8 in 
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b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve katma 
bütçeli idare durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarım yılı içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar 
ve istihdam esasları yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koy
maya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle emanete alın
mış miktarları gelir kaydetmeye, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve 

kamu iktisadî teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 

MADDE 9. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi, emanet hesabına 
da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödeme
ler 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 harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde 
karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Personel giderleri geçen yıllar kar
şılıklı ve karşılıksız borçlan» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, personel giderlerine ilişkin har
cama kalemlerinden aktarma yapılmamak kaydıyla, 1985 yılı bütçesinin aynı veya 
diğer programlarındaki ödeneklerden bu faaliyete aktarma yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları : 
(a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki 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) dışın
da kalan aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanv yetkilidir. 

(Plan - Bütçe 

GEÇEN YILLAR BORÇ 

MADDE 9. — Tasarının 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI 

MADDE 10. — Katma, bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve 
karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca 
göre fazla Olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile mutabakat kurularak ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye ve 
Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî 
yıl sonuna göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları 
genel bütçeye gelir yazdır. ' 

YATIRIM HARCAMALARI 

MADDE 11. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan proje 
dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında (2) ödenek türü içinde yer alan savunma sek
törü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı içerisinde 
yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama, Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu ola
rak verildiği hallerde, bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağma ilişkin 
olarak ilgili bakan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca onaylanmış 
programlarda gösterilen işler esas alınır. Kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin 
programların onaylanma işlemleri malî yılın ilk ayı içerisinde sonuçlandırılır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu deği
şiklikler için «1985 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenme
sine Dair Karar»da yer alan usullere uyulur. 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER .. 

MADDE 12. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan çeşitli 
fonlara ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

(Plan - Bütçe Kom 

KATMA BÜfrçELt İDARE 

MADDE 10. — Tasarının 10 

YATIRIM HARCAMALAR 

MADDE 11. — Tasarının 1 

FONLARA İLİŞKİN HÜKÜ 

MADDE 12. — Maliye ve 
fonlara ilişkin hükümler aşağıda g 
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a) Personel giderleri fonu : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak 

yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği 
anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için, 100 - Perso
nel giderleri (Üniversitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile kon
ferans ücret hariç) ile yolluk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli görev yolluk
ları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930 - 08 - 3 - 301 - 900) tertibindeki öde
nekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları Ödeneklerle yürüten kuruluş
ların yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanıl
mak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları hızlandırma fonu : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930 - 08 - 3 - 303 - 900) tertibindeki 

Ödenekten; 
1985 Malî Yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna 

ilişkin Kararname hükümlerine uyularak 1985 yılı yatırım programının uygulama 
durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlan
dırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve altsektörlefde 
yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya öde
neklerinin artırılmasında kullanılmak üzere sözkonusu projelere ilişkin mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 
kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) Dış finansmanı sağlanan projelerin giderlerini karşılama fonu : 
Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel ve katma bütçeli 

kuruluşlarla kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini karşılamak üzere; Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930 - 08 - 3 - 308 - 900) tertibindeki ödenekten 
genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri 
ile, kamu iktisadî teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transfer-

(Plan - Bütçe 

a) Personel giderleri fon 
Malî yılın ilk 6 aylık dö 

yapılan hesaplamalar sonucu 
anlaşıldığı takdirde; ilgili mev 
nel giderleri (Üniversitelerin 
konferans ücreti hariç) ile 
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tertiplere, Maliye ve Gümrük 
tertibindeki ödenekten aktarm 

Hizmetlerini transfer ter 
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>b) Yatırımları hızlandır 
Maliye ve Gümrük Baka 

deki ödenekten: 
1985 Malî Yılı Program 

ilişkin Kararname hükümlerin 
ma durumuna göre gerektiği 
landırılması veya yılı içinde 
lerde yer alan ve programa y 
ödeneklerinin artırılmasında k 
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c) Dış finansmanı sağla 
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ve Gümrük Bakanlığı Bütçes 
nel ve katma bütçeli kurulu 
ile, kamu iktisadî teşebbüsleri 
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lerle ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinde mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve 
harcama esaslarını tespite Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

d) Sıkıyönetim giderleri fonu : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930 - 08 - 3 - 311 - 900) tertibindeki 

ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 saydı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı 
Kanunla eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak 
üzere Başbakanlık bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Güm
rük Bakam yetkilidir. 

e) Kur farklarını karşılama fonu: 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin 3 ödenek türünde 

olup 610, 620 ve 710 ayrıntı kotlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) 
ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz 
olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödenek
lerin yabancı para karşılıklarını salbit tutmak ve 30 Eylül 1984'teki kurlar ile 
transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Mtçesindn (930-08-3-302-900) Kur Farklarını Karşılama Fonu terti
bindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

f) Yedek Ödenek: 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(1) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900) tertibindeki 

ödenekten, bütçelerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden 
açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

(2) Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Büt
çesinin 910 ve 920 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın muvafakati ile yedek ödenek tertibinden ak
tarma yapmaya, 

Yetkilidir. 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖDENEKLERİ 

MADDE 13. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, 
genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya 

yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler için konulmuş olan 
ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı <İB) cetveline gelir ve bu 
öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun 
bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİNE YAPILACAK 
AKTARMALAR 

MADDE 14. — Devlet Kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, der
nekler, vakıflar ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan her türlü yapı, 
demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzer tesisleri ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir 
yandan (B) cetvelinde açılacak özel tertibe gelir, 'diğer yandan Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı bütçesinin (A) cetveli sonunda açılacak özel program, alt program, 
faaliyet ve projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki 
esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı yukarıda belirtilen işlerin yapılmasında ilgili 
kuruluşların ihale mevzuatım uygulamaya yetkilidir. 

KİAMU ORTAKLIĞI FONUNDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR 
MADDE 15. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin 
finansmanı amacıyla tayin edilen kaynakları, 1985 Yılı Programı ile uygunluğu 
sağlamak şartıyla, bir yandan bütçede açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan 
ilgili kuruluş bütçelerinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan 
yılı içinde harcanmayan miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTAN
LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İLE GÖREV VE YETKİ
LERİ YENİDEN DÜZENLENECEK KAMU KURUM VE KURULUŞLA
RININ BÜTÇELERİNE İLİŞKİN AKTARMA İŞLEMLERİ 

MADDE 16. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(1) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini 
karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzerine, ilgili bütçelerin program, alt 
program, faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak a'ktarma yapmaya, 

(2) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkez
den yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetin ile bir programa ait bir hizme
tin diğer bir program tarafımdan yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, alt 
program, faaliyet veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe 
kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak ge
rekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya, 

Yetkilidir. 
b) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile ilgili kanunî 

düzenleme yapılıncaya kadar, yılı programına dahil yatırımlarının gerçekleştiril
mesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördüklerini Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
uygun görüşünü almak kaydıyla bizzat yapmaya yetkilidir. 

BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE GELEN MALZEMELER 
* 

MADDE 17. — a) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içeri
sinde bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla 
ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını ilgili bütçele
rinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye 
gereken işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 
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ıb) 1985 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden 
askerî yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya 
bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılık
larını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

BAĞIŞLAR VE DİĞER ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER: 
MADDE 18. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle diğer özel ödeneklerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının ger

çekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 
ıb) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (100.000) lirayı aşmayan 

ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 
İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTAN
LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINCA YABANCI ÜLKELE
RE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI : 

MADDE 19. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü

venlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya veri
len veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıt
larımdan alınan kira veya ücret tutarlarım; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan 
ve eğitim gören yabancı uyrukluk subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar 
karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava alanlarının 
bakım ve onraımları için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan 
yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek 
kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanmayan 
kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Yetkilidir. 
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DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ, 
MlADDE 20. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin; 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama 

Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çahşmalann 
yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili 
diğer işleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. Devlet Planlama 
Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine; iktisadî devlet teşekkülerine ve diğer 
kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli 
yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. Aynı 
amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşı
lanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 

BAĞLI CETVELLER : 

MADDE 21. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 
29 uncu maddesine göre, 

(1) 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
(2) özel hükümlerine göre 1985 malî yılında tahsiline devam olunacak 

Devlet gelirleri «B» işaretli, 
(3) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
(4) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet aylıkları «Ç» işaretli, 
(5), Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar «G» 

işaretli, 
(6) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu 

ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 
c) 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu ve 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 4353, 
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(Hükümetin Teklifi) 

5539, 6200 ve 6760 sayılı kanunların Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken para
sal sınırları «i» işaretli, 

d) 11.5.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon
ları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri «M» 
işaretli, 

e) 7.6.1939 tarihli ve 3634 saydı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
(1) 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak 

hayvanların alım değerleri «O» işaretli, 
<2) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri «P» 

işaretli, 
f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kay

dıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok satın 
alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

(B) CETVELİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 22. — a) Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık pay
dan malî yıl içinde tahsil edilecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 

b) 5.4.1973 tarih ve 1702 saydı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet 
hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden Devlet Hakkı», 

Tertiplerine gelir kaydbunur. 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

MADDE 23. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Valaflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına bağlı 3423, 3704, 1607, 2916 saydı kanunlarla kurulmuş döner sermaye işlet
meleri, Adalet Bakanlığı Ceza. ve Teykifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner 
sermayeli işletmeler ve 3007 saydı Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş döner 
sermaye işletmeleri hariç) bir ay içinde gayri safi hâsdatından % 15'e kadar 
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olan kısmini ve dönem sonu kârlarım genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, kaydına, raporlan-
masına, yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine 
ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir^ 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazîne kaybı, ilgili 
döner sermaye işletmelerinin ita amiri ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 6183 
sayılı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
verilmiş ek süreler için gecikme zamları aranmaz. 

FONLARA İLİŞKİN GELİR KAYDI VE AKTARMA İŞLEMLERİ 

MADDE 24. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan; 

{1) T.C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirtilecek tutan, 

(2) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak oluşturulmuş fonlar ara
sında, fonların kuruluş amaçlarım karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmını, 

İşbu fonların genel amaçları içinde karşılıklı olarak devretmeye, 
Yetkilidir. 
b) 16.9.1960 tarihli ve 79 saydı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası 

gereğince açılan «Akaryakıt İstikrar Fonu»nun üçer aylık dönemler itibariyle 
gelir fazlalarından yarışma kadar olan kısmı, yıl sonundaki net gelir fazlasının 
tamamı Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

KATSAYILAR VE YORT DIŞI AYLIKLARI 

MADDE 25. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 
üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
(46) katsayı, 
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b) 14.4.1981 tarih ve 2446 sayılı Kanuna göre subaylara, astsubaylıktan 
subaylığa geçenlere, astsubaylara ve uzman jandarma çavuşlarına 1 - 3 üncü 
derecelerden, aylık alanlar için 8,0, diğerleri için 7,3; er ve erbaşlar için 6,0 kat
sayı, 

Uygulanır. 
c) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Dev

let memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye 
kadar, 5.7.1983 tarih ve 83/6820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve deği
şikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir. 

KADROLARIN KULLANIMI i 

MADDE 26. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet 
sandıklarına ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden al
dıktan ödeneklerle yürüten kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadro
lardan 31.12.1984 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir 
nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabidir. Ancak, mecburî hiz
metli personel ile mevzuatı gereği mesleğe özel yarışma sınavı ile alınması zo
runlu bulunanlar, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten 
sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, Mülki 
tdare Amirliği Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer 
hizmet sınıflarından 1 - 4 derece kadrolara atanacak olanlar için izin aranmaz. 

b) Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve kamu iktisadî te
şebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerleri sakat ve eski hükümlüler için; 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen 
genel ve özel şartlan taşımak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıktan per
sonele ait kadrolardan, 

(2) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyon
larından., 
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İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda, kadro ve pozisyon 
ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar, 

c) 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun 2638 sayılı Kanunla 
değişik 17 nci maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden az ve % 5'inden fazla 
olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARI 

MADDE 27. — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kanunla kurulan fonların, hizmetle
rini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten 
kuruluşların ve 8.6.1984 gün ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samı dışında kalan kuruluşların 1.1.1985 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla 
süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları, ügili bakanlığın 
onayı alınmak suretiyle 31.1.1985 gününe kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
vize ettirilecektir. 

1985 malî yılında kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1985 Yılı Prog
ramı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni 
vizeler dışında, 1984 malî yılında vize edilmiş miktarları aşacak biçimde vize 
yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın uygun görüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya 
iptal edilebilir. Birimlerarası veya; kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule 
uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine 
göre, Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

MADDE 28. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler ile il özel idarelerinde ve 8.6.1984 tarih ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleş-
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me ile çalıştırılacak personelin genel çalıştırma, esaslarına ilişkin 6.6.1978 gün ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklMerinin uygulanmasına 
devam olunur. Anılan Kararname ile ek ve değişikliklerinde gerekli hallerde Ba
kanlar Kurulunca değişiklik yapılabilir. 

657 saydı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre çalıştırılacaklar hakkında birinci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 üncü 
maddesine göre işlem yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dı
şında diğer kanun hükümlerine göre çalıştıracakları sözleşmeli personelin unvan, 
sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, Ocak 1985 
ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görev-
lendirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre 
vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunu
lamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kararname hükümleri, kanunla 
kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 
Ek Geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 1934 malî yılında sözleşme 
ile çalıştırılanlardan 1985 malî yılında görevlerine devam etmeleri ilgili Bakanlık 
veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak - Şubat ayma ait sözleşme ücretleri, 
sözleşme 2s çahştırı&nalan konusundaki kanunî işlemleri tamamlanıncaya kadar, 
1984 malî yılında vize edümiş sözleşmelerine göre, yeni sözleşmeleri esas alı
narak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

SEYYAR GÖREV TAZMİNATI 

MADDE 29. — 6245 saydı Harcırah Kanununun değişik 49 uncu maddesi 
hükümlerine göre, seyyar olarak görev yapan memur ve hizmetlilerin seyyar 
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görev tazminatından yararlanma esas ve usullerini tespit etmeye, bu konuda ge
rekli her türlü düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

TAYIN BEDELİ 

MADDE 30, — a) Bazı Kamu Personeline .Tayın Bedeli Verilmesi Hak
kında 22.6.1978 gün ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca ödenecek aylık tayin bedeli tutan, günlük er istihkakının bir aylık 
tutanın geçemez. 

Ib) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin, erler gibi iaşe edilmelerine 
devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bu
lundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler 
bedelen iaşe edilirler. 

İKRAMİYE, ÖDÜL VE MUHTELİF ÜCRET ÖDEMELERİ 

MADDE 31. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar 
uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan 
Kanunun 26.7.1983 gün ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında Bütçe Kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 
1985 yılında Devlet Memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır. 

b) Kültür varaklarımızın tespiti, kültürümüzün yaygınlaştırılması ve et
kinleştirilmesi maksadıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan 
yayın ve danışma kurullarının bakanlık dışından katılacak üyelerine ödenecek 
huzur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili yazı kuru üyeleri, dü
zeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. An
cak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanuna ek 14.7.1970 
tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarında oynanacak 
eserleri seçen edebî kurulun tiyatroda memur olmayan üyelerine her toplantı 
için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar (1.350) TL. toplantı ödeneği 
verilir. 
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c) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 21 inci 
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerine göre 
muhtelif ücret ödenmesi, 

(1) İl jandarma alay komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma bir
liklerinde ve bu birliklerin hizmetlerini denizde üstlenen Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı botlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarma 
ayda (5 850) lira, 

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkila
tının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli 
subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarma ayda (4 625) lira, 

olarak ödenir. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da 
anılan kuruluş ve kadroları dışındaki görevlere atanan personel, bu görevlerinin 
devamı süresince sözkonusu ödemeden yararlanamazlar. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETt 

MADDE 32. — a) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci 
maddesine ve «Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» hü
kümlerine göre Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma prog
ramlarına dayanılarak saat basma yapılacak ödeme (40) liradan az (100) liradan 
çok olamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanhğı Dairesi personeline yaptırılacak fazla çalış
ma için ödenecek ücretler ilgili mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. 

b) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesinde 
gerekli değişiklik yapılıncaya kadar : * 

<1) 3201 saydı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu konuda düzenleme yapı
lıncaya kadar geçerli olmak üzere : 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel 
île, Cumhurbaşkanhğı, T.B.M.M., Millî Saraylar ve Başbakanlık koruma mü
dürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koruma hiz
meti ile görevli personeline ayda (5 850) lira; 
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b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğre
tim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sınıfı 
personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında görevli mülkî idare, genel idare, 
eğitim, sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (4 625) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ayda (1 850) lira. 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

(2) Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta 
ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar 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 bütçelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve bir programa bağlanması imkânsız olan 
orman muhafaza memurlarına ayda (4 925) lira, telsiz teknisyeni, telsiz operatörü, 
telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız 
Haziran - Ekim ayları için ayda (2 900) lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

4) Başbakanlık Merkez Teşkilâtı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının tatil 
günleri ve günlük kanunî çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate alına
rak, Başbakanlık için Başbakanın, Maliye ve Gümrük Bakanlığı için Maliye ve 
Gümrük Bakanının onayı ile tespit olunacak personele, 657 sayılı Kanunun deği
şik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek 
üzere «a» fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki katma kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

5) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu teşkilatında çalı
şan memurlardan, görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve 
bir programa bağlanması imkânsız bulunan sağlık savaş memurlarına. (2 470) 
lira, sıtma eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık teknisyenlerine (300 
kişiyi aşmamak üzere) ayda (1 850) lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

6) İSİ5 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik 
yapılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saat-
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leri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde 
uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilen ve emanete alman ücretlerden •% 80'i 164 
üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu ücretler
den kalan paraların sözkonusu Bakanlık personeline ödenmesine veya anılan Ka
nunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına 
yahut kısmen ya da tamamen Hazineye irat kaydına ilişkin esasları tespite Maliye 
ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki fıkrada belir
tilen işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan 
saymanlık memurları ve diğer memurlar da yararlandırılırlar. 

7) (a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı her dereceli okullar 
ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde işin ge
reği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idarecisi, 
öğretmen, teknisyen, test hazırlayıcısı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atölye 
şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve 
programcı ve üretim için zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında 
ayda 60 saati millî ve dinî bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati 
geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati 
için en çok, «ortaokul ve ortaöğrenim kurumlarında gece öğretimi» için verilen 
ücret kadar ücret ödenir. 

b) Meslekî ve tekni öğretim kurumlarında görevli atölye ve teknik ders 
öğretmenleri, ilgili mevzuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü ol
dukları derst saatlerini doldurduktan sonra, okul idaresince gerekli görüldüğü 
takdirde, haftalık zorunlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarını 
düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları okulların derecesine ve ça
lışmanın gündüz veya gece yapılmasına göre, bu Kanunun 33 üncü maddesinde 
tespit olunan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermayeden ödenir. Ancak, bu 
şekilde görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece ve 
gündüz ek ders görevi verilemez. 
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c) Döner sermayede, (tesit öğretim yaprakları ve mektupların baskısında 
çalışanlara (a) fıkrasında (belirlenen saattier kadar ve saat başına 1095) lira üzerin
den ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

d) (Bu maddenin b/<l), (2), (3) (sadece muhafaza memurları) sıralarına göre 
ödenecek fazla çalışma ücretleri, 

(1) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması 
sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlama durumla-
rmda, 

(2)Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici 
görevli bulunma durumlarında, 

(3) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 
Kesilmez. 

e) ıBu madde uyarınca aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne 
suretle olursa olsun ayrıca saat esasına »göre fazla çalışma ücreti ödenmez 

EK DERS ÜCRETLERİ. 

MADDE 33. — a) 657 saydı Devlet Memurları (Kanununun 2)14 üncü mad
desine göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, aynı Kanunun 
değişik 176 ncı maddesi (Söz konusu Kanunun 89 uncu maddesinde öngörülen 
esasların ilgili kurumlar itibariyle, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olması 
şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders 
okutan öğretmen ve diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki 
miktarlar üzerinden ödenir. 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

1) Okul öncesi ve ilkokul, 
Anaokulları, Anasmiflan ve Kız TeknSk Eğittim Oküla-

nna bağlı uygulama anaokulları öğretmenleri ile ilkokul* 
larda, çocuk yuvalarında, Yetiştirme Yurtlarında, öğ-< 
retmen ve yöneticilere : 170 210 

2) Ortaokul ve ortaöğrenim okulları, Çıraklık Eğiti-) 
mi ve Yaygın Eğitim : 

a) Ortaokul ve ortaöğretim okulları genel, meslekî 
ve teknik okullarda, halk eğitimi ve çıraklık eğitim merkez
lerinde ve diğer yaygın eğitim okul ve kuramlarında, 
rehberlik ve araştırma merkezlerimde görevli veya ücretle 
ders veren öğretmen, uzman ve uzman yardımcılarına 
(MM Güvenlik dersi verenler dahil): 210 250 

ıb) (a) bendinde sayılan okul ve kurumlarla kız 
eğitim okullarına bağlı uygulama anaokulları yönetici
lerinden «zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» ve
rilenlere: 210 250 

3) Kurumların elemanlarının yetiştiıilmesiyle ilgili 
eğitim merkezi, meslekî okul ile kurs seminer ve hizmeti 
içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görev-
lendirilen: 

(a) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim 
elemanlarına: (Personel Kanunlarına göre) 

(b) Öğretmenlere ve diğer memurlara: 290 330 
4) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez 

ve Taşra Teşkilatı personelinden; inceleme, araştırma, 

M — 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

planlama ve programlama, yönetim ve eğitim görevi 
yapanlara: 210 — 

5) Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen 
öğretmen, eğitici, vaiz, müftü ve meslek öğreten sanat 
eribaibina (3) üncü fıkranın (b) bendinde IbelMenen üc
retler % 25 fazlası ile ödenir. 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddesi gereğince, fiilen ek ders görevi 
yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşağıdaki esaslara göre tespit 
olunur. 

(1) Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel 
ihtisas okulları, Denizcilik Yüksekokulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı 
dil okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlere taşıdıkları 
unvan ve niteliklere göre, üniversite öğretim elemanları için personel kanunla
rında öngörülen ek ders ücreti üzerinden (Öğretmen olarak görevlendirilenlere 
anılan maddede girebilecekleri statüye göre) ücret ödenir. ' 

(2) Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda (Askerî liseler, astsu
bay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin 
«a» bölümünün (2) nci sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 

KONFERANS ÜCRETÎ 

MADDE 34. — Her bir konferans için (700) lirayı aşmamak üzere, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 nci maddesine göre ve 

yükseköğretim kurumlarmda yönetim kurullarmca belirlenen öğretim programı 
dışında, 

b) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 inci 
maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda 
(Harp okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yüksek Okulu, özel ihtisas okulları, İstih
barat ve Dil Okulu, NBC Okulu gibi), 
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c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konu
larda Bakan onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans ücreti ödenir. 
Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hazine ve Kama Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ 

MADDE 35. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsi
latın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etki
lenmesini önlemek uygulanmakta olan para politikasını yönlendirmek, amaçları 
ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere genel bütçeden Hazine yardımı yapılan 
kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satm almaya, satılacak Hazi
ne bonolarının çeşitlerini, miktarım, satış usul ve esasları ile şartlarım tespite, 
14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre T.C. Meı-
kez Bankasından kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağh olduğu Bakan yetkilidir. / 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlan
maya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi ve resimden muaftır. 

İÇ BORÇLANMA TAHVİLLERİ 

MADDE 36. — Üçüncü maddede belirlenen tutara kadar iç borçlanma ak
dine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Çıka
rılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntem
leri ve diğer şartlan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit olunur. Bu 
tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komisyon ve 
banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı 
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ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara 
geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu hüküm
leri uygulanmaksızın aktedilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen 
malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer 
konsolide Devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her türlü vergi, resim ve harç
tan muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç 
olunan Devlet tahvili ve Hazine bonoları ve diğer konsolide Devlet borçlarıyla 
ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri ile Hazine bonoları kamu kurumlarınm yapa
cakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlak 
bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri aşağıdaki türlerde olabilir. 
a) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 20 yıl vadeli ve her an 

paraya çevrilebilir Devlet iç borçlanma tahvillerinin taşıdığı şartlar ile tahvil 
çıkarılabiliri Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, Hazinece çıkarılmış ve halen 
tedavülde bulunan bu tür Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır. 

b) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde "bulunan Devlet iç borçlanma 
tahvillerinden nitelikleri farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet iç 
borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz ve diğer sarflar 
bu maddenin (a) fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahvillerine 
Uygulanmaz. 

Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak zorunda bulunan banka, 
anonim ve limitet şirketler ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tah
villeri alacakları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenir. 

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, Devlet tahvillerinin taşıdığı 
şartlarla, bankalarda hesap açtırmak suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemle borç
lanmanın şekil ve şartlan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenir. 
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PROGRAM VE PROJE KREDİSİ İLE DIŞ BORÇLANMA 

MADDE 37. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardımlar ile program ve 
proje kredisi ve hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yandan bütçeye gelir, diğer yan
dan gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydet- * 
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içinde 
harcanamayan ödenek artıkları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış bulunan Türk lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre işlem 
yapılabilir. 

b) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak an
laşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafmdan 
harcama yer veya amacının ortaklaşa tespiti kararlaştırılmış tutarları ve sözko-
nusu anlaşmalar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması gerekecek 
parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağla
nacak bağış yardımlarıyla program kredilerinin sağladığı veya sağlayacağı Türk 
lirası karşılıklarından ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar 
için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları harcamaya 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakam 
yetkilidir. 

c) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine işlemi 
olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış tutarları Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

d) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin kul
lanımına ayrılan özel çekme haklarının yarattığı Türk lirası karşılıklarım, gerek
tiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği tutar-
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lan bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

MADDE 38. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka 
ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve andlaşmalar hükümleri uyannca kamu 
ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden yapılması 
gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar îçin hesaben ikraz veya krediye dönüş
türmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir^ 

Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya tamamen anlaşma hüküm
leri ile beraber devralmaya, devralınan kredileri kamu kurumlarına ikraz veya 
devretmeye ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar 
için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

• 
Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her 

türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla 
beraber sennayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım 
bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal 
banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili 
ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredi
lere Türk parası kıymetini koruma mevzuatma göre transfer garantisi vermeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 
MADDE 39. — Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlarla 
(10 000 000) dolara kadar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları ve bütçe 
kanunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uygun 
görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu 
kararnameler 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 
saydı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da 
bu hüküm uygulanır. 

SELEKTÎF KREDİ FONUNDAN ÖDEMELER 

MADDE 40. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve dış
satımın özendirilmesi ve banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yö
neltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararlar ve bu kararların ek 
ve değişikliklerine dayanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı öde
mesi yapılır. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKÎ DEĞERLERİN HAZÎNEYE GEÇİŞİ 

MADDE 41. — Maliye ve Gümrük Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli ne
denlerle Hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak 
üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasar
ruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yö
netim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

GERİ VERİLECEK PARALAR , 

MADDE 42. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek 
paraların ödeme şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlıkla Maüye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olunan tutarlar 6183 
saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri 
alınır. 
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İKİNCt BÖLÜM 
Hazine ve Kama Kuruluşları ilişkilerine Ait Hükümler 

AYRINTILI HARCAMA PLANLARI 

MADDE 43. — 1985 malî yılında, Genel Bütçeye dabil dairelerle katma 
bütçeli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ikti
sadî teşebbüsleri de benzeri kuruluşlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek 
esaslar ve sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tabjninlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarım, 
ligdi mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye ve Gümrük Bakam madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs 
ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri de dgdi bdgi, belge ve hesap durum
larım almaya; bu belge ve hesap durumları de borçlanma ve borç ödeme imkân
ları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan, 
bdgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve ku
rumların bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarım durdurmaya; bütçe 
ödenekleri de diğer imkânları en etkin şekdde kullanmak üzere gerekli önlemleri 
almaya yetkilidir. 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

MADDE 44. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin yönetim veya müdürler veya 
genel kurullarınca onaylanan 1984 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağanüstü 
yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup edümeyen ve Hazine payına 
düşen tutarları, bütçeye gelir ve ydlık yatırım ve finansman programları çer
çevesinde veya genel kurul kararları gereğince sermayesine mahsup veya ken
dilerine dcraz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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MADDE 45. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlen
mesi önlemlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve 
finansman programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına katılınmasına ve her türlü 
sermaye paylarının satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarmı diğer ka
mu iktisadî teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devrettinneye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya, 

c) (Kamu iktisadî teşebbüslerine Hazinece ikraz,edilen tutarları yıllık ya
tınım ve finansman programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla belirlenen tutarları, Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine niteliğine göre, bütçeye gelir ve gerekti
ğinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeterince ödenek ve gider kay
detmeye, Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

MADDE 46. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan Kamu iktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden ararlandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir. 

ÖZEL OTOMATİK ÖDENEKLER 

MADDE 47. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli, idareler, 
iktisadî devlet teşekkülleri ve diğer kamu ükitlisadî teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yıllarda ve 1985 malî yılında, birbirlerine, Hazineye, belediyelere bağlı 
kuruluşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım 
Bankasına ve T.C. Merkez Bankasına her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve 
alacakları ile dış borçlarını nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesaplarını karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme şekil ve zama
nını tespite, maihsup işlemlerini tamamlamaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarh-
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ğının bağlı olduğu Balkan, bütün Ibu işlemler sonuçlarını Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine (göre bütçe© gelir ve karşılığında mevcut 
veya yeniden açMacalfc terîSjpIefe ödenek: ve gider kaydetmeye 'Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Yukandaki fıikra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine 
olan borç ve alacaklarını istendiğinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

MADDE 48. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 
saydı, 26.7.1965 tarihli ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim ka
nunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım 
Bankası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacak
larım, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için veya yıllık yatırım ve 
finansman programınım gereği olarak veya küçük meblağların hesaplardan tasfiye
si amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, yetkilidir 

to) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları dolayısıyla Hazinenin kamu 
kuruluşlarına olan borçları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle 
tastfıye olunur, bunlar içjm de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz 
ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu Kanunun 47 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim uyarınca yapılan erken ödeme ve 
mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar vadele
rine ait faiz ödemesi yapılmaz ve kanunların uygulanmasından ötürü Hazineye 
borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 49. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su işleri* Genel 
Müdüdüklıerinin dış Ibbrçlan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinde 
yer alan «Dış Devlet borçları» alt programının ilgili faaliyet ve harcama ka
lemine konulan ödenekten karşılanır. 

MADDE 50. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Transferler ve Yar
dımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 saydı Kanun hükümleri uygulanmaz. 
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MADDE 5L — Hükjimet tarafından destekleme alımları ile görevlendirile
cek kamu iktisadî teşebbüslerinin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman ihti
yaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti vermeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

MADDE 52. — 1985 ve daha önceki yıllarda yabancı devletlerden sağlanmış 
ve sağlanacak krediler ile 1978, 1979 ve 1980 yıllan için OECD ülkeleri ve Ja
ponya ile aktedilen Dış Borç Erteleme Anlaşmaları kapsamına giren garantili ticarî 
kredilerin Hazine hesabına alınmış Türk lirası karşılıklarından, yıllan bütçelerine 
gelir kaydedilmeyerek ayrı bir hesapta tutulan meblağları, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının teklifi üzerine gerektiğinde cari yıl bütçesinin ilgili tertipleri
ne gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

RE - MO 

MADDE 53. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1904 ve 2020 sayılı 
kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunun 8.9.1983 tarih ve 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük süresi uza
tılmış ve ilgili bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini 
1984 yılında devren ödenek kaydedilen miktarla sınırlı olmak üzere devretmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmıştır. 

DERNEK VE BENZERÎ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR 

MADDE 54. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki «Der
nek, birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan ku
rumların bütçeden alacaklan yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyet
lerini gösteren plan ve iş programlarım istemek, bunlar üzerinde gerekli incele-
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meyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirilme durumlarım izlemekle 
zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerek
tiğinde taksitler halinde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapı
lıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımlann yönlendirilmesine ilişkin yeni 
ilkeler tespite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

KİŞİ BORÇLARI VE tŞÇt AVANSLARININ MAHSUBU . 

MADDE 55. — a) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zamanaşımına uğra
yan veya zorunlu nedenlerle tahsil imkâm bulunmayan kişü borçlarmdan, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca Malî Mü
şavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan 
düşme işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine alacaklarından tutarı 50 000 
lirayı aşanlar Yasama Organının onayına sunulur. 

b) Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 19.10.1983 tarihli ve 1 No. lu 
tebliği ile verilen ve 1985 yılma devredilen avansların mahsubuna ilişkin düzen
lemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU İŞLEMLER 

MADDE 56. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da 
dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi 
ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve 
diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla lira kesirleri 
dikkate alınmaz. -

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dışındadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğa
cak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları 
arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak 
tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 
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MAHSUP SÜRESI 

MADDE 57. — 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununun 108 inci mad
desinde belirlenen mahsup süreleri malî yılın ikinci ayı sonunda büter. 1984 majî 
yılına ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm uygulanır. 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞI 

MADDE 58. — 1985 malî yılı içinde, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanhğı, Sahil Güvenlik Komutanhğı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihti
yacı için Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madenî yağların, 
(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevî 
müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kullanılan katkı 
maddeleri (additifler) dış alım ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, güm
rük vergisi, belediye hissesi, ithalde alman damga resmi, rıhtım resmi, ithalde ve 
dahilde alman istihsal vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müs
tesnadır. 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanhğı, Sahil Güvenlik Komutanhğı 
ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya" onların 
gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere birinci fıkradaki 
istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanhğı, Sahil Gü
venlik Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı 
uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olun
mayan kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışın
dan alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile malzeme
lerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları bu maddenin birinci fıkrasında yazılı 
vergi ve resimlere tabi değildir. 
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Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yurt dışından satın alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve-muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine alt cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve 
bunların parça levazımatı 1985 malî yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden 
bağışık olarak ithal edilir. 

MALÎ YBLDA KESMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAK KA
NUN HÜKÜMLERİ ı 

MADDE 59. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 saydı Sivil Müdafaa Ka
nununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesinin müşterek trafik fonuna pay verilmesine ilişkin, 

(4) 2547 saydı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 nci maddesinde yer 
alan «...bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü kaf-
şdığı Devlet tarafından ödenir.*, 

Hükümleri, 1985 bütçe ydında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ügüıi tertip
lerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 5434 saydı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 42 nci maddesine göre veri
lecek emekli aylığının net miktarı {Sosyal yardım zammı dahil) 1985 malî ydı 
için (190 000) liradır. 

c) (1) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hak
kında 26.3.1956 tarih ve 6696 saydı Kanun; (Ancak, andan Kanunda, savdan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilmesini bu Kanun hükümlerine 
bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebilirler, 
bütçe kanunlarmın verdiği yetkiye dayandarak daha önceki ydlarda bu konuda 
çıkardmış olan yönetmelikler 1985 malî ydında da geçerlüiğini korur.) 
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(2) Şehir içi konuşmalar dışmda Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirler
de tesis edilen meccani telefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara Şehri 
Otomatik Telefon Kanununun 7 neti ve bu maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 
saydı; 13.12.1934 tarih ve 2609 saydı; 10.3.1930 tarih ve 1569 saydı; 16.4.1933 
tarih ve 2142 saydı; 11.6.1933 tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 saydı Kanu
nun 7 nci, 3488 saydı Kanunun 6 ncı ve L5.1930 tarih ve 1601 saydı Kanunla 
değişik 1379 saydı Kanunun 5 inci maddesi; 

(3) 29.8.1977 günlü ve 2108 saydı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ka
nununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

(4) Hazine tarafından garanti edilen dış krediler nedeniyle nakden veya 
hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanununun 
12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca islam ülkeleri, kuruluşları, fonları ve Mam Kal
kınma Bankası için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğerlerine ilaveten); 
ve uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her 
türlü dış kaynaklarca kamu kuramlarına, yatırım bankalarına ve T.C. Merkez 
Bankasına verilecek krediler için 1.7.1964 tarih ve 468 saydı Damga Vergisi Ka
nunu; 

(5) 6831 saydı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna. Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde [Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih 
ve 1744 saydı Kanunun ek 4 üncü maddesi; 

(6) 5434 saydı T.C. Emekl Sandığı Kanununun 16.2.1965 günlü ve 537 
saydı Kanunla değişik 23 üncü maddesinde yer alan % 7 tahdit; 

(7) 2.1.1961 tarih ve 195 saydı Basın - Han Kurumu Teşkiline Dair Kanu
nun 42 ve 43 üncü maddeleri (Özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlan 
ile bunların aynı Kanunun 29 uncu maddesinin (b) bendi kapsamı dışmda kalan 
iştirakleri hakkında); 

(8) 8.6.1984 tarih ve 235 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci 
maddesi ile 44 üncü maddenin (m) bendi, 

(9) 11.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrası, 

Hükümleri 1985 malı yılında uygulanmaz. 
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fdtfası, 

Hükümleri 1985 malî yılında 



— 119 — 

(Hükümetin Teklifi) 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 60. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

MADDE 61. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

teri,, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakam, 
Yürütür. 

Başbakan 
T. Özeti 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
7. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakam V. 
5. N. Türel 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

içişleri Bakam 
A. Tanrtyar 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

(Plan - Bütçe Kom 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 60. — Tasarının 6 

YÜRÜTME 

MADDE 61. — Tasarının 6 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 

Katma Bütçeli idareler 1985 
a 

Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel 
a m 

Madde Gerekçeleri ve (A) 





Plan ve Bütçe Komisyona Rapora 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1985 Yılı Katma Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri 15.10.1984 tarihinde Türkiye Büyfülk Millet Meclisi Başkanlığın 
Başkanlığınca 16.10.1984 tarihinde Komisyonumuza gönder illmiştir. 

Kalma bütçeli kuruluşların 1985 Malî yılı harcamalarını gösteren (A) işaretli cetveller ile, gelirlerini gösteren ( 
ve kuruluşlarla birlikte 'Komisyonumuzun programı gereğince 24.10.1984 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanının su 
30-31.10,1984 tarihinde bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılmış ve 27.İLİ984 tarihinde Gelir Bütçesi ile Gen 
rüşülmesi ile görüşmeler tamamlanmıştır. 

Komisyonumuzda bir ayı aşkın süre içinde yapılan görüşmelerde, kuruluşların gerek harcama cetvelleri ve gere 
sızın ayrıntılarına inilerek incelenmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, önceki yıllarlda Bütçe Kanun tasarılarınım ödeneklere ilişkin harcama kalemleri 101ar düzeyinde 
nunu Tasarısında ödeneklere ilişkin harcama kalemleri UÖO'ler düzeyinde, «R» işaretli cetvel 10'lar düzeyinde hazMa 
dağıtılarak, 10'lar düzeyinde harcanıp kayıtlara intikal ettirilecektir. 

Yeni düzenleme, kuruluşlara ödenek kullanımında daha fazla yetki ve sorumluluk vermek, program bütçe ilkeler 
nek kullanım alanını yükseltmek ve ödenek aktarma işlemlerini azalltmak amacıyla yapılmıştır. 

Tasarının ödenek ve gelir bazında analizini şu şekilde yapmak mümkündür. 
Tasarı ile Katma Bütçeye bağlı 39 kuruluşun 1985 Malî Yılı harcamaları için (A) işaretli cetvellerde gösterildiğ 

verilmiştir. Bu ödeneklerin karşılığı ise (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere (806 780 275 000) lirası Hazinie ya 
öz gelirleri olmak üzere toplam (936 780 275 OOO) lira olarak tespit edilmiştir. 

1985 Yılı Katma Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan görüşmelerde ülkemizin temel ekonomik yapısı ve ka 
ile ilgili görüş ve öneriler en geniş şekilde die getirilmiş ve kurumların yetkililerinden çalışmalar hakkında gerekl 

Komisyonumuz üyelerinin eleştiri ve temennilerine Hükümet Ve kuruluş yetkililerinin verdikleri cevaplar ve yap 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Bu görüşmeler sonucunda; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinde (112-01-1-001) (öğrenci Yurtları, İmaret Kurma ve İşletme) faaliyet 

rı) harcama kalemlinde yer alan ödeneğin yeterli olmadığı görüşü ile 68 000 OOO lira, aynı faaliyetin (500 Demirbaş 
tersiz olması nedeni ile 32 000 000 lira artırılması ve bu artışların Genel Müdürlük bütçesinin (B) cetvelinde yer al 
eklenmek sureti ile karşılanması, 

Türkiye "Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/609 
Karar No. : 92 



b) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden biri olan deniz üzerindeki sağlık ko 
cıyla 10 adet motorhot satın alınabilmesi için (111-01-3-443-900) harcama kalemindeki Ödeneğin 2 000 000 000 liralık 
harcama kalemine aktarılması, anılan Genel Müdürlüğün 1985 yılında gerçekleştireceği yatıran projelerinin birden 
geçici yüklenmeye girişîlebilmesi için, bütçesinin sonuna «G» işaretli cetvelin eklenmesi, 

c) İstanbul Üniversitesi Bütçesinin Veteriner Fakültesi ile ilgili (101-02-3-601-900) harcama kalemindeki öden 
kullanılmak ve Hayvan Hastanesi için gerekli makine teçhizatı ihtiyacım karşılamak üzere (101-02-2-001-600) te 
Blok binası inşaatının tamamlanabilmesi ve gerekli makine teçhizatının alınabilmesi için (10Î-02-3-601-900) harcama 
2-004-600) harcama kalemine eklenmesi, 2 400 yataklı hastanenin kazan daireleri ve elektrik tesisatının kısmen d 
3-601-900) harcama kalemindeki ödenekten 50 000 000 liranın (104-04-2-005-700) harcama kalemine aktarılması, Ce 
şaatının tamamlanabilmesi için aynı fakültenin (101-02-3-601-900) harcama kalemindeki ödenekten 100 000 000 liranı 
ması, ayrıca kazan dairesinin yenilenmesi için (101-02-3-601-900) harcama kalemindeki ödenekten 50 000 000 lirarim 
ması, istanbul Üniversitesi 1985 yılı bütçe kanunu tasarısına bağlı «R» işaretli cetvelde taşıtın cinsi binek yazıld 

d) Boğaziçi Üniversitesi 1985 Malî Yıh Bütçe Kanun Tasarısında Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokul ve Ensti 
neğin yetersizliği nedeni ile (101-02-2-003-600) harcama kaleminden 50 000 000 lira düşülerek (101-02-2-002-600) h 

e) Marmara Üniversitesi 1985 Malî Yriı Bütçesinin (101-02-2-003-600) harcama kaleminden 50 000 000 lira d 
için (101-02-2-014-700) harcama kalemine aktarılması, 

f) Anadolu Üniversitesi 1985 Malî Yıh Bütçe Kanunu Tasarısının (T) işaretli cetvelinin 19 sıra No.'sundaki 1 
Pick-up (kamyonet) olarak değiştirilmesi He (T) cetvelinin yeniden düzenlenmesi, 

g) Erciyes Üniversitesi 1985 Malî Ydı Bütçesinin (101-02-2-004-700) harcama kaleminden 50 000 000 lira düşül 
cama kalemine aktarılması, 

h) înönü Üniversitesi 1985 Malî Yılı Bütçesinin (101-02-2-011-700) harcama kaleminden 5 000 000 lira düşül 
na başlanmasını sağlamak üzere (101-02-3-601-900) harcama kaleminin açılarak 5 000 000 liranın bu kaleme aktar 

ı) Fırat Üniversitesi 1985 Malî Yılı Bütçesindeki (101-02-2-018-700) harcama kaleminden 13 000 000 hra dü 
Elazığ'daki kamulaştırmalar ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için (101-02-3-601-900) harcama kalemine aktarılm 

i) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1985 Malî Yıh Bütçe Tasarısının (T) cetvelinde yer alan 1 adet T8 Pick-up taşıtm 
Wagon ile değiştirilmesi, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü (A) işaretli cetvelinin 100 000 000 lira artırılması, bunun kurumun öz kaynak gelirinde 
100 000 000 lira artması nedeni ile, 

Tasarının 1 inci maddesindeki ödenekler toplamı (936 880 275 000) lira, öz gelir toplamı (130 100 000 000) 
lira olarak değıştirihiMştir. 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri üe yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 13 ve 14 üncü 
Katma (Bütçeli İdarelerin ödeneklerinde Komisyonumuzca yapılan net değişiklikler ekli tabloda gösterilmiştir 
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Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen 
lun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adana 
y 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Togay Gemaîmaz 

Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Karşı öy yazanı eklidir. 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
H. Barış Can 

Sinop 
Karşı oy yazım eklidir. 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğuîları 

Denizli 
• Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesfcr 

Muhaüefet şerhim ekidir. 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 
(İmzada bulunamadı) 

Türkân Turgut Arakan 
Edirne 

(İmzada bulunamadı) 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

Erzurum 

Fikret Ertan 
İzmir 

Karşı oy yazım eklidir. 
Erol Ağagil 
Kırklareli 

Karşı oy yazım eklidir. 
Ayhan Fırat 

Malatya 
Karşı oy yazım eklidir. 

Enver Özcan 
Tokat 

Karşı oy yazım ekidir. 

«Katma Bütçeli İdareler 1985 M 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
A. Sırrı Özbek 

Adıyaman 
Karşı oy yazım eklidir. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Karşı oy yazım ekildik. 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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KARŞI OY YAZISI 
ı 

U Bu bütçe bir önceki yıla nazaran yatırımları % 30 mertebesinde artırmaktadır. Halbuki 1984 yılındaki resm 
leri bulmaktadır. ,Bu, reel olarak 1984'e göre 1985'te yatırım harcamalanmn daha azalacağı anlamım taşımakta 

2. Bu bütçe ülkede hüküm süren işsizliği önleyemeyeceği gibi, çalışanlar, emtekliler (memur ve işçi) dul ve yet 
mektedir. 

3. Bütçenin tümünde ödenek olarak ayrılan miktarlardan personel masrafları dışında kalanlar, asıl ihtiyaçla 
sünde pay alabilmektedir. Bütçe gelir tahminlerine genellikle ulaşılamamakta ve bu hizmetler yıl içinde daha da 
tedir. 

4- Tüm 1985 bütçesinde tasarrufa yer verilmemiş ve tüketim kalemleri ile taşıt alımları için konan meblağlar 
5. Bu bütçenin 500 milyar devlet tahvili ve bir o kadara yakın da açık vereceği düşünülürse, enflasyonu önle 

recek bir bütçe olduğu söylenebilir. 
Sonuç olarak 55 milyonluk Türk ulusuna layık olmadığı nedeni ile 1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısının tümüne ka 

Tülay Öney 
İstanbul Milletvekili 

Ayhan Fırat 
Malatya Milletvekili 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 

Sırrı Özbek 
Adıyaman Milletvekili 

M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

Enver Özcan 
Tokat Milletvekili 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Plan - Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sonunda kabul edilen 1985 yık bütçesinin sağlam kaynaklara day 
sabit olmuştur. 

1985 yık bütçesinin 500 milyar lira görünür açığı vardır. Bunun yanında gelir tahminleri gerçekçi değijdir. Tahm 
açığı bir trilyon liranın üstüne çıkması muhtemeldir. Gerek bu açık, gerekse 1985 yılı gelir tahminlerinin gerçekleşme 
enflasyonu daha da şiddetlendirilecektir. 

GSMITdan yeterli pay almayan 1985 bütçesi, Program Bütçe hüviyetini kaybetmiştir. Yatırım ödeneklerinde reel 
etmeyeceğinden, bu bütçe ile öngörülen hizmetlerden ve yatırımlardan dahi vazgeçilmesi zorunlu olacaktır. 

Diğer taraftan hükümet, kamu gelirlerinin önemli bir kısmım bütçe dışı fonlar kurmak suretiyle muayyen maksatl 
harcamalarının tümünü kapsaması prensibini zedelemiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle 1985 yık bütçesinin, bütçe yapma tekniğinin genel prensibi olan genellik, gerçekçilik ve samimiyet 
gerçektir. 

Netice olarak, 1985 yık bütçesinin, 
— Mevcut enflasyonu daha da şiddetlendireceği, 
— Yatıran ve işsizlik sorununa çare getirmeyeceği, 
— Dar ve sabit gelirli memurun, emeklinin, işçinin, esnafın ve köylünün sosyal durumlarım daha da zorlaştıracağ 
Dolayısıyla Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesine imkân vermeyeceği, 
Mütalaasıyla bu bütçe tasarısına muhalifiz. 

' Fenni Islimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Milletvekili Van Milletvekiü 

Fehmi Memişoğlu 
Rize Milletvekik 

/ 
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Katma Bütçeli Kuruluşların 1985 Malî Ydl 

Daireler 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gn. Md. 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

TOPLAM 

de Komisyonumuzca Yapılan Net Ekleme ve Kesintiler 
(Bin TL.) 

Komisyonca 
Hükümetin teklifi Eklenen Düşülen Kabul edilen 

1 770 884 
5 676 356 
362 177 

6 055 785 
191 589 270 
359 062 555 
5 544 0,00 
22 602 130 
178 653 500 

218 460 
15 111 758 
2 472 476 
11 260 879 
8 522 174 
11: 003 343 
7 807 326 
15 666 666 
6 612 540 
2 993 673 
4 764 433 
3 003 222 
1 744 917 
7 553. 932 
6 031 952 
2 596 556 
6 291 405 
6 635 876 
3 767 146 
2 902 535 
3 555 891 
3 805 152 
4 748 822 
3 738 829 
4 131 395 
6 488 946 
2 212 552 
3 498 816 
4 399 458 
1 922 488 

— 
100 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-

, — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
"— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 

il 770 884 
5 776 356 
362 177 

6 055 785 
191 589 270 
359 062 555 
5 544 000 
22 602 130 
178 653 500 

218 460 
15 111 758 
2 472 476 
11 260 879 
8 522 174 
11 003 343 
7 807 326 

<15 666 666 
6 61'2 540 
2 993 673 
4 764 433 
3 003 222 
1 744 917 
7 553 932 
6 031 952 
2 596 556 
6 291 405 
6 635 876 
' 3 767 146 
2 902 535 
3 555 891 
3 805 152 
4 748 822 
3 738 829 
4 131 395 
6 488 946 
2 21.2 552 
3 498 816 
4 399 458 
1 922 488 

936 780 275 100 000 — 936 880 275 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Say 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1985 Yılı Bütçe Kanunu 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /609) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.GnMd. 
18/101-1825/06583 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulanca 15.10.1984 tarihinde k 
Ydı Bütçe Kanun Tasarısı» ve gerekçesi üe eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 



# 



1985 
Katma Bütçe 

Genel 

Malî Yılı 
Kanunu Tasa 
Gerekçes 

M • 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1985 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI GE 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısının tek Kanun metni halinde düzenlenmesi konusundaki 1984 yılın 
devam olunmaktadır. 

1985 Mail Yılında sayıları 39'a ulaşan Katma Bütçeli İdarelerin Kanım Tasarısındaki müşterek ve özel hükümle 
leme ile Bütçenin Yasama Organındaki müzakerelerinde büyük kolaylık sağlanacağı aşikâr bulunmaktadır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirlenen temel amaçlar ve politikalarla uyum sağlayacak bir anlayış fici 
nomik, sosyal ve diğer konularda öngörülen gelişmenin gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır. 

1985 Mali Yılmda idarelere ödenek kullanımında daha fazla yetki ve sorumluluk vermek, program bütçe ilkele 
bütçe işlemlerini azaltmak amacıyla Bütçe Kanunu Tasansmda harcama kalemleri lOO'er düzeyinde hazırlanmıştır. B 
tirilecek, harcamalar 101ar düzeyinde harcanıp, kayıtlara intikal ettirilecektir. 





1985 Malî Yı l ı 
Katma Bütçe Kanunu Tasarısının 

Metnine ilişkin Gerekçe 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1985 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ 
GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI 
Madde 1. — Katma bütçeli idarelerin 1985 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdiği ödenek, Öz gelir ve H 

tedir. 
BAĞLI CETVELLER 
Madde 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli (A) cetveli ile idarelerin bütçelerine ekli (B), <C), (G), (R) ve (M) 

İKİNCİ KISIM 

İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu uygulaması üe ilgili davaların, gerektiğinde Hazine avukatları tarafı 

etmektedir. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizmetlerin bu idareye yaptırılma 

kişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek taleplerle ilgili Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırı 
ve ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmakt 

Madde 5. — İlgili kanunları gereğince geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirlerinin; planlama 
kullanılmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan ilgili 
yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 6. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumların Köy Hizmetle 

metlerine ilişkin bedellerin bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydı ile yıl içinde bu ödeneklerden harcanamayan kısm 
ilgili olarak 1984 ve önceki yıllarda genel ve katma bütçeli idarelerce kayıt ve devirleri yapılan özel ödeneklerin 1 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne maledilmesine ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. 
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 7. — İlgili Kanunu gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini m 

taahhüt hadlerinin dış yardımlardan sağlanacak proje kredileri için uygulanmayacağı belirtilmektedir. Aynca adı ge 
getirilen sınırlamanın da kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 8. — Baraj ve hidroelektrik santralları inşaası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olac 
baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine 
lar bütçelerine aktarmaya ve projelerde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın ilgili kuruluş 
liye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizmetlerin bu idareye yaptırılmas 
tüzelkişileri ve kamu yaranna hizmet eden dernekler veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek taleplerle ilgili D 
paraların bütçesinin ilgili tertiplerine gelir ve ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gibi İşlemlerde Ma 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 10. — İlgili Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere Beden Terbiyesi Genel 

idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aktarmaya sarfed 
meye Maliye ye Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

Madde 11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde kayıtlı futbolda müşte 
edilen gelir fazlalarım ödenek kaydetmeye ve maddelerarası aktarmaya, yılı içinde sarfedilmeyen kısmım gelecek y 
liye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANACAĞI 
Madde 12. — Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere de uygulanacağı belirtilmekt 

YÜRÜRLÜK 
Madde 13. — Bu Kanunun 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

YÜRÜTME1 

Madde 14. — Katma bütçeli idarelerle ilgili hükümlerin kuruluşların idarî bağlılıklarına göre Başbakan - Maliye 
Bakam ile idarenin bağlı bulunduğu Bakanca yürütüleceğini belirtmektedir. 





Katma Bütçeli idarele 
1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu 





(HÜKÜMETİN TEKLİFİ) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1985 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI 

MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1985 yılında yapacaktan hiz
metler için (936 780 275 000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1985 yılı gelirleri (130000 000000) lirası öz gelir 
(806 780 275 000) lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam (936 780 275 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAĞLI CETVELLER 

MADDE 2. — a) Katma bütçeli idarelerin, 

1. ödenek dağılımı (A) işaretli cetvelde, 

2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 

3. Özel hükümlerine göre 1985 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam 
olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli 
(C) işaretti, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, her 
bir idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 
Cetvellerde, 
b) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman okulları öğrencilerinden alına

cak ücretler bu idare bütçesine ekli (M) işaretli cetvelde, 
Gösterilmiştir. 

PLAN VE BÜ 

Katma Bütçeli İdareler 

B 

ÖDENEKLER, ÖZ GELİR 

MADDE 1*. — a) Katma 
metler için (936 880 275 000) l 

b) Katma bütçeli idareler 
gelir, (806 780 275 000) lir 
(936 880 275 000) ura olarak t 

BAĞLI CETVELLER : 

MADDE 2, — Tasarının 2 



(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ KISIM 

İdarelere tUşkin özel Hükümler 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 3. — Toprak ve Tanm Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve 
tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük 
adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da takip edilir. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 4, — Devlet daire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler 
ile diğer kurum ve kuruluşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet taleplerini, 
kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve karşılık
ları adı geçen kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Kara
yolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve yol güvenliği 
bakımından yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt 
istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı 
maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar bu idareye ait 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, 
tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esas
ları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Bütçe 

İdarele 

TOPRAK VE TARIM R 

MADDE 3. — Tasarınım 

KARAYOLLARI GENEL 

MADDE 4. — Tasarının 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 
1737 saydı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli olan, yol, 
fcöprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin 
yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayoi 
lan Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da 
yeniden açılacak 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin plan
lama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi ücreti olan yol, köprü ve 
tünellerin yapım ve onarımı) altprogramı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi 
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram ve faaliyet
lerinin harcama kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
camayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projedeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar ertesi yıla devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 6. — a) Devlet Kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, der
nekler, vakıflar ve kurumlar tarafmdan veya dış yardımlardan sulama, içme 
suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptınlması ile bunların bakımı, etüt, araştır
ma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cetvelinin sonunda açılacak özel tertibe Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) 
cetvelinin ilgili tertibinden zorunlu harcamayı yapabilir, işin bitiminde yapılan 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel tertibindeki ödenekten har
cama yapdan kalemlere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla yukarıdaki 
esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur.: 

BÜTÇE - PL 

MADDE 5. — Tasarının 5 

KÖY HİZMETLERİ GEN 

MADDE 6. — Tasarının 6 



(Hükümetin Teklifi) 

b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki esaslara göre genel ve katma bütçeli 
kuruluşlara yatırılmış bulunan paralar artıklarından bu bütçelerin özel tertiple
rinde mevcut olan ödeneklerin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçe
sine intikali için gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 7. — 3/7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve 
İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini maksadıyla girişile
cek taahhütlerin tutan için aynı Kanunun 1 inci maddesinde gösterilmiş bulunan 
azamî taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 1985 
malî yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Ankara - İstanbul bele
diyelerince yaptırılacak işler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1985 malî yılında uygulanmaz. 

MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santrallan inşaası dolayısıyla yerlerinin 
değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köprü 
inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağlanması amacıyla havaalanları, 
inşa, ıslah ve tevsii ve baraj ve göl sahalannda kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten 
lüzumlu görülecek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Karayol
ları Genel Müdürlüğü bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine 
aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın 
bu maddede yazılı kuruluşlara devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakam yetkilidir. 

MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve kamu 
yararına hizmet eden dernekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma ve 
endüstri suyu, kanalizasyon baraj ve hidro - elektrik santralı ve diğer su kaynak
larının geliştirilmesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, kanalet, boru, 
beton direk, filitre kumu gibi DSİ tarafından üretilen malzemelerin verilmesi, 

(Bütçe 

DEVLET SU İŞLERİ G 

MADDE 7. — Tasarının 

MADDE 8. — Tasarıaıın 

MADDE 9. — Tasarının 



(Hükümetin Teklifi) 

temel sondajları betonla ilgili her türlü deneyler, zemin mekaniği deneyleri, her 
türlü kimyasal deneyler, su, çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması 
amacıyla Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği 
ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili 
proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara 
göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 29.6.1938 tarih ve 3530 saydı Kanun hü
kümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedj}emeyen kısımlar, projenin ikmali için 
müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

MADDE 11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin 
«Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir» terti
binde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor 
tesislerinin yapım, bakım ve büyük onanmlarmda kullanılmak üzere Beden. 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir diğer yandan açıla
cak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Bütçe -

BEDEN TERBİYESİ GEN 

MADDE 10. — Tasarının 

MADDE 11. — Tasarının 



(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANACAĞI 

MADDE 12. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel 
Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

YÜRÜRLÜK; 

MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

MADDE 14. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm

lerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Bakam, 
b) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Bayındırlık ve İskân bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları, 

(Bütçe 

GENEL BÜTÇE KANU 

MADDE 12. — Tasarın 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 13. — Tasam 

YÜRÜTME 

MADDE 14. — Tasarın 
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(Hükümetin Teklifi) 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tanm Reformu Genel Müdürlüğü 
ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri bakanları, 

f) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlan, 

Yürütür* 

(Bütçe - Pl 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakam V. 
S. N. Türel 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H Doğan 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Bayındırlık ve Mân Bakam 
/. S. Giray 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam 

M. Kalemli 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. M. Taşçıoğlu 





A - Cetveli 
(Katma Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 

4 
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A — CETVELİ 

(Bin TL.) 
Kuruluşlar Uira 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gn. Md. 
YÖK 

Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 

19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
inönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 

Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

" 1 770 884 
5 776 356 

362 177 
6 055 785 

191 589 270 
359 062 555 

5 544 000 

22 602 130 
178 653 500 

218 460 
15 111 758 
2 472 476 

İÜ 260 879 
8 522 174 

11 003 343 
7 807 326 

15 666 666 
6 612 540 
2 993 673 
4 764 433 
3 003 222 
1 744 917 
7 553 932 
6 031 952 
2 596 556 
6 291 405 
6 635 876 
3 767 146 
2 902 535 
3 555 891 
3 805 152 
4 748 822 

3 738 829 
4 131 395 
6 488 946 
2 212 552 
3 498 816 

4 399 458 
1 922 488 

TOPLAM 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ S. Sayısı : 220 

1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesap-
larına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983T Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/595, 1/558) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 131474/2866 

12 , 10 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Bütçeye ait Dairelerin 1983 bütçe yılı kesin hesaplarına ait genel uygunluk biüdirimiöin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
Servet Koksal 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GBREÖÎNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK 
BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili 'bakanlıklarca düzenlenip birer 
nüshası Sayıştaya gönderilmiş bulunan 1983 yılı kesin hesıapları, Sayıştayea idare hesaplan ve Hazine Genel 
Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve fark sebepleri 'bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 39 uncu ma ddesinde 'belirtilen süre içinde Hazine tç ödemeler Say
manlığına ait idare hesabı cetvelleri Sayıştaya verilmediğinden, Sayıştay kayıtları ile ilgili bakanlıkla kesin-
hesa'bı ve Hazine Genel Hesabı arasındaki uygunluk derecesi bu saymanlığın aralık 1983 ayı mizanı ve ekli 
gelir - gider cetvellerine dayanılarak tespit edilmiştir. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde ve bağlı gider cetvellerinde toplam olarak 
8 916 970 684,— lira ödenek dışı gider yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayea da, 1983 'bütçe yılında, müfredatı aşağıda gösterildiği üzere aynı tutarda ödenek dışı gideri yapıl
dığı ve 'bu miktar için Tasarının 4 üncü maddesi ile tamamlayıcı ödenek istenildiği saptanmıştır. 

; J » •,' • : v * ç * f 

Dairesi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Köy İşleri ve Koop, Bakanlığı 
Köy İşleri ve Koop. Bakanlığı 

Tertibi 

111 01 1 001 110 
111 01 1 001 140 
111 02 1 001 470 
112 01 1 002 380 
116 01 1 002 380 
950 05 3 526 960 
111 01 1 001 110 
111 01 1 001 430 

Ödenek Dışı 
Harcama 
Miktarı 

148 877 088 
17 112 829 

600 
857 384 485 
25 255 462 

7 656 674 190 
183 367 095 
28 298 935 

TOPLAM 8 916 970 684 
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3. Hazine Genel Hesabında gösterilen iptal edilecek ödenek miktarı, Sayıştay tespitine nazaran 
40 000 000 lira fazla olup, mezkûr fark, bu bildirime bağlı Sayıştay cetvellerinde ilgili bulundukları daire
ler itibariyle gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Söz konusu fark, Kesinhesap Kanun Tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 6 ncı maddesini etkilediğin
den, anılan maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekir. 

4. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 103 ve 104 üncü maddeleri hükümleri uyarınca Bakanlıklar 
kesinhesaplarına bağlanan gider izahnamelerinin; özellikle program bütçe siteminin uygulamasına geçildiği 
1973 yılından 'başlayarak, bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin öne
mini, gelişimini ve hedeflerini, hedeflere ulaşılıp •ulaşılamadığını, ulaşılamarnışsa bunun nedenlerini ve ödenek
lerin kullanımını gösterecek biçimde hazırlanması' gerektiği halde, Sayıştayca düzenlenen kesinhesap cevel-
lerine ekli çizelgede belirtilen dairelere ait gider izahnamelerinde, sadece ödenek, gider ve yok edilecek öde
nek miktarları yazılmakla yetinilmiştir. 

'Bu bakımdan, söz konusu dairelerin gider izahnameleri yetersiz bulunmuştur. 

5. Özel kanunlar gereğince Hazinenin kefalet ettiği istikrazlarla ilgili kefalet bakiyelerini, Hizmet karşılığı 
olmayarak çıkarılan Hazine (plasman) bonolarının bakiyelerini, Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve taviz 
olarak verilen paralarla genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan istikrazlar ve alınan avansların miktar ve fa
izleri ile itfa bedellerini gösterir çizelgeler ekte sunulmuştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kurumlara ait Hazine kefaletinin, kanunlarla verilen yetki ve borçlanma limit
leri içlinde olduğu, dış ve iç borçlanma tutarlarının kayıtlara uygun bulunduğu yine çizelgelerde adları yazılı 
banka ve kuruluşlarca satılan Hazine (plasman) bonolarının kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak çıkarıl
dığı ve bu tutarlarında kayıtlara uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

6. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Genel Hesabına Sayıştay 
ilamlarının infaz derecesıini gösterir cetvel bağlanmıştır. Bu cetvelde, 1983 yılına kadar çıkartılan ilamlarla 
494 853 819 liralık tazmin hükmü verildiği, 101 683 600 liranın silme ve düşme yoluyla tenzil edildiği ve 
81 448 972 liranın tahsil edildiği, 311 721 247 lirasının da ertesi yıla devrettiği belirtilmiş olup, borç mikta
rına göre tahsilat oranı % 20.72'dir. 

Ancak, söz konusu cetvelde, silme ve düşme nedenleri hakkında yeterli açıklamada bulunulmamıştır. 
Kesinhesabın Genel Kurulda görüşülmesi sırasında toplantıda hazır bulunan Maliye ve Gümrük Bakan

lığı Temsilcisi tarafından, bahse konu 101 683 600 liranın, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
131 ve 133 üncü. maddeleri 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Mü
dürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibe Usullerine ve Merkez, Vilayetler Kadrolarında Bazı De
ğişiklikler yapılmasına Dair Kanun hükümleri ile Bütçe Kanunlarının ilgili maddelerinin verdiği yetkiye da
yanılarak silindiği belirtihnişse de, silme ve düşme ile ilgili işlemlere ait yargılama sonuçları henüz alınma- • 
dığından 101 683 600 liranın kayıtlardan çıkarılmasının uygunluğu hakkındaki Sayıştay görüşü tespit edileme
miştir. 

7. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
Hazine Genel Hesabı ile Kesinhesap Kanun Tasarısında gösterilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz 
olunur. 

4 . 10 . 1984 

Birinci Başkan V. 7. Daire Başkanı 8. Daire Başkanı 
Servet Koksal Mesut Tozan Muzaffer Şakarcan 

5. Daire Başkanı 2. Dair© Başkanı- 6. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç Halil Kırcalı A. Mithat Testereci 

1. Daire Başkanı 3. Daire Başkanı 4. Daıire Başkan V. 
Semiha Denizdöven M. Kemal Ersun Sezai Ekinci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 



Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yaşar Aydın 

. Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demiifkan 

(Sıhhi İzinli) 

Üye 
Asaf G'ökaılpay 

(Sılhhi İzinli) 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
ö. Faruk Çulnacı 

Üye 
Behiç Erdem 
(Sıhhi İzinli) 

Üye 
A. t Ihan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdemiz 

(kirili) 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Sava Y. 
Raif Turgut 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmitoğlu 

(İzinli) 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

(İzinM) 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(İzinli) 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 10 . 8 . 1984 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
133/05438 

TÜRKİYİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mabye ve GUmrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «1983 Yılı Kesinheşap Kanun Tasarısı» ie gerekçe ve ekleri ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özaİ 

. Başbakan 

1983 YILI 
KESİNHESAP KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

I — SUNUŞ 

Muhasebe! Umumiye Kanununun löl inci maddesi uyarınca hazırlanan 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısı jle Hazine Genel Hesabı Anayasada belirlenen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
başkanlıklarına sunulmuştur.. 

II — ÖDENEK DURUMU 

1983 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 556 902 500 000) liralık ödenek 
verilmiş olup, bu tutara yılı içinde; 

a) Ek ve olağanüstü ödenek kanunları ile (331 391 674 134) liralık, 
b) Muhasebeı Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca (258 758 758 269) liralık, 
c) Muhasebe! Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca (1 855 200 000) liralık, 
d)" Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca (15 426 103 379) liralık, 
e) Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak (40 945 402 181) _ . 
f) Özel kanunlar uyarınca (34 335 816 050) liralık, 
Ödenek eklenmiş böylece genel ödenek toplamı, 
(3 241 454 013) liraya ulaşmış bu tutara bütçe hesapları dışında izlenen nazım gelirlere ilişkin ödenek 

tutarı (122 482 451 930) liranın eklenmesi ile genel ödenek toplamı 0 364 097 905 943) lira olmuş ve ay
rıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 



ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Açıklama 

Bütçe Kanun. il. ver. 
Ek olağanüstü öd. 
1050/48 rnad. ger. • 
1050/83 mad. ger. 
1050/59 mad. ger. 
Maliye Bak. yet. 
Aktarma î e ek ( + ) 
Aktarma ile düşülen (—) 
Toplam (Normal) 
Özel kan. uyarınca ek. 
Aktarma ile düşülen (—) 
Toplam 
Nazım gelirler k. l 

Genel Toplam 

Ödenek türü (1) 

994 445 994 OOÜ 
— 

76 296 086 135 
İ 205 555 913 

— 
11 621 196 765 
68 961 400 661 
47 652 024 405 

1 104 878 209 069 
6 644 784 084 

— 
1 111 522 993 153 

— 

Ödenek türü (2) 

370 920 629 000 
2 391 674 134 
20 290 481 623 
14 220 547 466 

— 
14 370 461 823 
92 973 791 494 
89 792 256 788 
425 375 328 752 
22 824 297 018 
1 641 488 729 

446 558 137 041 
— 

Öd 

1 

1 

1 

1 111 «22 993 153 446 558 137 041 1 8 

III — GİDERLER 
Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (3 364 097 905 943) liralık (Öden 

karşılık (2 912 853 332 977) liralık gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (Ödenekler 
% 86.59'unun kullanıldığını göstermiştir. 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çıkarılmıştır. 

Açıklama Cari (1) Yatırım (2) T 

Bütçe gideri (Normal) 
Özel kanunlar uy. gid. 
Toplam 
Nazım gedirler 

Genel Toptanı 

891 701 595 609 
569 522 829. 

892 271 118 438 

892 271 118 438 

293 182 636 674 
819 285 401 

294 001 922 075 

294 001 922 075 

1 5 

1 6 

1 7 
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Yukarıdaki çizelgede belirtildiği gibi yılı içinde (892 271' 118 438) lirası cari (294 001 922 075) lirası yatı
rım (1 604 097 840 534) lirası sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam 
(2 790 370 881 047) liralık gider gerçeMeştifilmiş bu tutara vergi gelirlerinden ayrılan mahallî idareler payı 
ile okul pansiyonları gelirleri karşılığı harcanan nazım giderler toplamı (122 482 451 930) liranın eklenmesi 
ile yılı genel gider toplamı (2 912 853 332 977) liraya ulaşmıştır. 

IV — GELİR DURUMU 
Devlet gelirlerinin 1983 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş buna 

ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

A) ıGELlR.. TAHMİN TAHAKKUKLARI 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde belirtildiği üzere (1 980 000000000) lirası vergi (283 619000000) 

lirası vergi dışı normal (145 283 500 000) lirası da özel gelir ve fonlardan oknak üzere, toplam 
(2 40!8 902 500 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır/ Bunun (150 000 000 000) liralık kısmını iç borç geliri 
oluşturmaktadır. 

Bu tahmine karşılık; 

a) (Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (2 038 311 134 237) lira olarak gerçekleşmiş bu tutara geçen yıllar 
tahakkuk kalırı (347 005 944 174) liranın eklenmesiyle yılı tahakkuk toplamı (2 385 317 078 411) liraya, 

b) Vergi dışı normal gelirlerin yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (345 428 135 347) liraya geçen yıl
lar tahakkuk kalırı (18 554 949 879) liranın eklenmesiyle yılı tahakkuk toplamı (363 983 085 226) liraya, 

c) Özel gelirler ve fonların yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (261 964 819 016) liraya geçen yıllar 
tahakkuk kalırı (440) liranın eklenmesiyle yılı tahakkuk toplamı (261 964 819 456) liraya, 

d) Özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen paralar kar
şılığı kaydedilen tahakkuk tutarı (8 819 411 557) liraya ulaşmış böylece (2 408 902 5O0 000) liralık tahmine 
karşılık yılı içinde (2 654 523 500 157) liralık tahakkuk gerçekleşmiş önceki yıldan devredilen tahakkuk 
kalırı (365 560 894 493) lira ile nazım gelir karşılığı tahakkuk kaydedilen (122 482 451 930) liranın eklenme
siyle tahakkuk toplamı (3 142 566 846 580) lira olmuştur. 

GELÎR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

Geçen yıldan 
Açıklama devredilen tali., 1983 yılı tahakkuku Toplam 

Vergi gelirleri 347 005 944 174» 2 038 311 134 237 2 385 317 078 411 
Vergi dışı normal gelir. 18 554 949 879 345 428 135 347 363 983 085 226 
Özel gel. ve fonlar 440 261 964 819 016 261' 964 819 456 
Özel kanun gelirleri _ 8 819 411 557 8 819 411 557 
Toplam nazım setirleri — 122 482 451 930 122 482 451 930 

Toplam 365 560 894 493 2 777 OOS 952 087 3 142 566 846 580 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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B) GELİR TAHSİLLERİ 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (2 408 902 500 000) lira olarak tahmin edilen genel bütçe gelirleri tasarı

nın 2 noi maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (Nazım gelirler hariç) 
(2 512 419 796 339) liraya ulaşmış, bu tutara mahallî idareler payı ve okul pansiyonları gelirlerinden (Nazım 
gelirler) elde edilen (122 482 451 930) liranın eklenmesiyle yılı gelir tahsilleri toplamı (2 634 902 248 269) lira 
olarak belirlenmiş ve ayrıntıları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

GELİR TAHSİLLERt ÇİZELGESİ 
Açıklama Tahsilat tutarı 

Vergi gelirleri Ü! 934 491 871 716 
Vergi dışı nor, geL 307 143 693 610 
Özel gelir ve fon. 63 502 155 887 
Özel kanun gelir. 8 819 411 557 
istikrazlar 198 462 663 569 
Toplam 2 512 419 796 339 
Nazum gelirler 122 482 451 930 
Toplam 2 634 902 248 269 

C) TAHAKKUK VE TAHSİLAT iLlŞKlSİ 
Yukarıda belirtildiği üzere (142 566 846 580) liralık tahakkuka karşılık (2 634 902 248 269) liralık tahsilat 

yapılmış tahsilat oranı % 83.84 olarak gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk toplamından tahsil edilemeyen 
(507 664 598 311) liralık artık 1984 bütçe yılına devredilmiş ve ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 
1984 yılına 

Açıklama devredilen artık tutar 

Vergi gelirleri 450 825 206 695 
Vergi dışı normal gelir. 56 839 391 616 
Özel gelirler ve fonlar — 
İstikrazlar — 
Toplam 507 664 598 311 
Özel kanun gelirleri — 
Toplam 507 664 598 311 
Nazım gelirler — 

Genel Toplam • 507 664 598 31Î 

V — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
A) GİDER - GELİR DENGESİ 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1983 bütçe yılında (2 912 853 332 977) liralık gidere karşı

lık (2 634 902 248 269) liıalık gelir tahsil edilebildiğinden 1983 yılı bütçesi (277 951 084 708) liralık açıkla 
kapanmış ve bu açık hazine imkânları ile karşılanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR 
1983 yılında zorunlu nedenlerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla tasarının 4 üncü mad

desinde (8 916 970 684) liralık tamamlayıcı ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

C) DEVREDİLEN ÖDENEKLER 
Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (130 182 934 318) liralık ödeneğin iptal edilmeye

rek devrettirilmesi hükmü tasarının 5 inci maddesi ile teklif edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 



w 

D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 
1983 Bütçe Yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıl 

saklı tutulanlar dışında kalan (329 978 609 332) liralık ödenek tasarının 6 ncı maddes 
iptal edilmiş ayrıntısı (A) işaretli cetvelde, özeti ise aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

s 1 t M
eclis 

• = . 

05 

ayi! 

V-» 

Açıklama 

Genel ödenek 
Genel gider 
Kalan 
Özel kanun uyarınca 1984 yıl. dev. 
Kalan 
ÖDENEK ÜSTÜ GİDER 
Karşılığı tam. öden. 
İptal edilen ödenek 

Ödenek türü (1) 

1 111 522 993 153 
892 271 118 438 
219 251 874 715 
99 956 916 666 

119 294 958 049 
— 

1 330 446 485 
120 661 701 647 

Ödenek türü (2) 

446 558 137 041 
294 001 922 075 
152 556 214 966 
29 559 654 090 

Î22 996 560 876 
— 
— 

122 890 113 772 

Öden 

1 68 
1 60 

7 

7 

8 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

30.12.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10.8,1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «1983 Yılı KesUıhesap Kanunu Tasarısı» ile Anayasanın 164 ün
cü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla-ilişkin «Genel Uygunluk Bildirimi» Ko
misyonumuzun 24.10.1984 - 27.11.1984 tarihleri arasında yapılan 13-39 uneu birleşimlerinde Hükümet ve 
Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesinlhesap Kanunu Tasanlarınyı yeni yıl Bütçe Kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmesini önıgönmektedir. Anayasanın bu .hülkımü çerçevesinde ele alınan «1983 yılı 
Kesimhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerinin incelenmesinde; 

<L̂> işaretli cetvelde yıl sonu itibariyle verilen (3.379.141.776.009) liralık ödenekten (2.912.853.332.977) 
liranın harcandığı, (ili30aı8i2.934J3118) liranın özel kanunlar gereğince ertesi yılla devredildiği, (329.978.609.332) 
liranın harcanaımaıyaralk ipltaıl edildiği ve . (8.916.970.684) liralık da ödenek dışı gider yapıildığı, 

ı(ÎB) işaretli cetvelde ise (2.408.902:500.000) liralık gelir talttminine karşılık (2.634.902.248.269) liralık getr 
taırisila'tmın yapıldığı tespit ediıkniştir. 

IKbmisyionumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Öaşkanifoğınca hazırlaman «Geneli Uylgunilulk Bildirimi» 
nin rapor ve cezveleri de dikka'te alınarak kuruiluşfl'ann hizmetei bütün aıyrınitılan ile incelenmiş ve bu ince
leme sonucunda; 

1. MÜfredaltı aşağıda yazılı genel bütçeye dahil 4 kuruluca toplam 8.916.970.684 liralık ödenek dışı 
gider gömülmüştür. 

Ödenek Dışı 
Kuruluş Bütçe Tertibi Harcama M'iktarı 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

TOPLAM 

111-01-1-001-110 
140 

111-02-1-001-470 
112-01-1-002-380 
116-01-1-002-380 
950-05-3-526-960 
l'l 1-01-1-001-110 

430 

148.877.088 
17.1112.829 

600 
g57.3l84.485 
25J2S5.462 

7.656.674.190 
1'83J67.095 
28.299.935 

8.916.970.684 

2. Adalet. Bakanlığının 1983 malî yılı ödenek genel toplamı 39.325.204.964 lira olarak saptanmıştır. 
Kesinhesap ve Hazine genel hesabında ise 10.000.000 lira nöksanıyla 39.315.204.964 lira yazılıdır. 

Fark, 111-01-1-001-140 harcama kalemine Maliye Bakanlığınca eklenen 245.000.000 liralık ödeneğin 
10.000.000 lira nöksanıyla 235.000.000 lira olarak kesinhesdba kaydedilmiş olmasından doğmuştur. 

ödenek genel toplamında yukarıda açıklanan neden dolayısıyla meydana gelen fark, iptal edilecek öde
nek miktarını aynı yönde etkilemiştir. 

Y-ine, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1983 malî yılı ödenek genel toplamı 3.841.755.321 lira olarak sap
tanmıştır. 

Gider kesjnhesabında ve Hazine genel hesabında ise 50.000.000. lira fazlasıyla 3.891.755.321 lira yazılı
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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Fark, 111 -01 -2-001 -710 harcama kaleminden düşülerek 111-01-2-001-910 harcama kalemine eklenen 
50.000.000 lirailık ödeneğin 910 harcama kalemine eklendiği halde 710 harcama kalemi ödeneğinden düşül-
memesinden kaynaklanmıştır. 

ödenek genel toplamında yukarıda açıklanan neden dolayısıyla meydana gelen fark, iptal edilecek ödenek 
miktarını aynı yönde etkilemiştir, 

Neticede, Adalet Bakanlığı kesinhesabında İptal Edilecek ödenekte meydana gelen 10.000.000 liralık 
fazlalık ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı kesinhesabında iptal edilecek ödenekte meydana gelen 50.000.000 li
ralık eksiklik, tasarıda 6 ncı maddede belirtilen iptal edilecek ödenek miktarının 40.000.000 lira azaltılması 
suretiyle (329.938.609.332) lira olarak ka'bul edilmesini gerektirmiştir. 

3. Genel Bütçeye dahil bazı kuruluşların gider izah namöleri yetersiz bullummuş ve bu kuru'luşların kesin-
ıhösapların hazırlanışında daJha tîtliz davranımaları konusunda dikkatleri çekilmiştir. 

Yukarıda tespit olunan bilgiler ışığında 1983 Malî Yuh Kesinfhıesap Kanunu Tasari'sının tümü benimse
nerek maddelerinin giörüşül'mesine geçi'lmiş'tir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 ve 8 inci maddeleri aynen ka
bul edilmiş, 

Tasarının İptal Edilen ödenek başlıklı 6 ncı maddesi Raporumuzun 2 nci maddesinde ifade edilen bilgiler 
ışığında yeniden düzenlenmiş, tasarıya ekili Adalet Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı gider cetvelleri 
de değiştirilerek kalbul edillmişitir. 

Raporumuz Geneli Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saylgı ile arz olunur. 

iBaşkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Askın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizdi 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı YayLüı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Başkanvekili 
Ay cari Çakır oğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Saykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C, Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayrı Osmânlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
İzmir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuz'han Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

(İmzada Bulunamadı) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
(Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Cengiz Tuncer 
Kayseji 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Erol Ağagil 
KuMareJıi 

Talat Zengin 
Malatya 

(tmzada Bulunamadı) 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

H. Barış Can 
Sinop 

Enver Özcan 
Tokat 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ferit Melen 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasansı 

Gider bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(891 701 595 609.—) lirası cari, 
(293 182 636 674.—) lirası yatırım, 
(1 598 256 808 870.—) lirası sermaye teşkili ve 

transfer, 
b) Özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenekler

den 
(569 522 829.—) lirası cari, 
(819 285 401.—) lirası yatırım, 
(5 841 031 664.—) lirası sermaye teşkili ve trans

fer, 
c) Nazım gelirler karşılığı kaydedilen ödenekler

den, 
(122 482 451 930.—) lirası nazım harcamalar ol

mak üzere toplam (2 912 853 332 977,—) lira gider 
yapılmıştır. 

Gelir bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 934 491 871 716.—) 
lirası vergi gelirlerinden, 

(307 143 693 610.—) lirası vergi dışı normal gelir
lerden, 

(63 502 115 887.—) lirası özel gelir ve fonlardan, 
(8 819 411 557.—) lirası özel kanun gelirlerinden, 
(198 462 663 569.—) lirası iç istikrazlardan, 
(122 482 451 930.—) lirası nazım gelirlerden olmak 

üzere toplam (2 634 902 248 269.—) lira gelir tahsil 
edilmiştir. 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile 

ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluş
turan (277 951 084 708.—) liralık gider fazlası bütçe 
emanetine alınmak suretiyle Hazine imkânlarıyla kar
şılanmıştır. 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü

tununda kayıtlı (8 916 970 684.—) liralık ödenek üstü 
gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı 
ödenek kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı 

Gider bütçesi 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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'('Hükümetin Teklifi) . 

Devredilen ödenek 

MADDE 5. — Yılı içinde harcanmayan ve 
özel kanunlarla ertesi yıla devrine izin verilen 
(130 182 934 318.—) liralık ödenek devredilmiştir. 

İptal edilen ödenek 

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü
tununda kayıtlı, yılı içinde kullanılan ve devredilenler 
dışında kalan (329 978 609 332.—) liralık ödenek iptal 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(Pılan ve Bütçe Komisyonu Metali) 

Devreden ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İptal edilen ödenek 

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü
tununda kayıtlı, yılı içinde kullanılan ve devredilen
ler dışında kalan (329 938 609 332) liralık ödenek iptal 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 8. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi aynen 

8.8.1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
t. K. Erdem 

Devlet 'Bakanı 
S. N. Türel 

Devlelt Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Devlelt Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Mifflî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı 
M, V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve Mân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ankan 

Sağlık ve Sos. Yardım Bakanı V. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M, M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 



GENEL 

D a i r e s i 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
YASAMA ORGANI (DANIŞMA MECLİSİ) 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAYIŞTAY 
ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞBAKANLIK 
BAŞBAKANLIK MİLLÎ GÜVENLİK KURULU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 
BAŞBAKANLIK MİT MÜSTEŞARLIĞI 
BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL DAİRESİ 
BAŞBAKANLİK DENİZ MÜSTEŞARLIĞI 
BAŞBAKANLİK BASIN, YAYIN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
BAŞBAKANLIK TANITMA MÜSTEŞARLIĞI 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
DANIŞTAY 
YARGITAY 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADALET BAKANLIĞI 
ADLÎ TIP KURUMU 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MALİYE BAKANLIĞI 

1983 YELİ 
DAHİL KURULUŞLARIN KESİNHESAP İCMA 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

2 419 390 221 
605 034 000 
407 830 000 

1 481 295 821 
100 405 000 

8 697 679 716 

41 685 000 
4 165 399 106 
424 230 000 * 
100 530 000 

1 381 181 677 
158 245 000 

2 077 974 125 
612 396 000 
635 367 880 

1 412 382 480 
19 221 242 000 
9 045 262 165 

. 39 325 204 964 
582 729 000 

575 477 102 079 
10 677 008 573 
72 768 967 279 
52 783 118 496 
26 539 862 054 

1 634 821 515 981 

Gider 
Lira 

2 001 040 955 
545 907 694 
397 549 677 

1 305 309 612 
81 103 201 

8 292 716 863 
• 
22 170 824 

3 948 154 662 
83 502 272 
32 482 024 

1 081 271 380 
131 708 832 

1 491 702 264 
465 271 483 
626 957 584 

1 001 999 552 
19 198 347 973 
7 700 678 373 
31 478 559 275 

334 923 143 
368 233 813 091 
9 746 569 445 
62 214 714 773 
34 849 265 961 
23 283 294 999 

1 568 906 629 309 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

Lira 

1 354 

7 076 
102 427 

114 652 060 

12 209 954 

765 268 



D a i r e s i 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
VALİDEBAĞ SANATORYUM VE ÖĞRETMEN
LER HASTANESİ 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

H TİCARET BAKANLIĞI 
g SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
^ GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
W ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
| j TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
** DEVLET METEROLOIİ İŞLERİ GENEL 
j | MÜDÜRLÜĞÜ 
& ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
S SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
% ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
2 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 
^ KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 
^ TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
«g MÜDÜRLÜĞÜ 
* GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
jo SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
o 

TOPLAM 
NAZIM .GİDERLER 

MAHALLÎ İDARELER PAYI 
OKUL PANSİYONLARI 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

Ertesi yıla d 
Gider rolunan öd 
Lira Lira 

280 738 401 862 

297 289 000 
146 211 940 385 
2 166 100 000 
74 858 015 407 
3 841 755 321 
17 333 279 964 
48 429 324 450 

3 486 977 349 
4 310 600 679 
21 864 000 000 
14 151 356 000 
24 692 634 297 
16 335 605 625 
105 501 998 923 

10 236 174 134 
972 862 000 
184 100 000 

259 276 359 635 

237 816 354 
81 397 325 703 
1 915 955 249 
69 880 976 815 
3 616 552 828 
15 431 607 028 
43 237 340 629 

2 449 901 420 
3 370 987 059 
9 252 859 275 
13 900 482 472 
18 386 135 731 
13 092 666 500 
96 514 823 838 

10 154 783 691 
679 929 853 
118 731 646 

588 

34 

59 

15 

1 822 04 

3 241 575 454 013 2 790 370 881 047 130 182 93 

4 294 843 443 
133 231 478 553 

2 741 548 199 
119 740 903 731 

1 553 29 
13 490 57 

137 526 321 996 122 482 451 930 15 043 87 

3 379 101 776 009 2 912 853 332 977 145 226 80 



1983 YILI 

B — CETVELİ 

o •o "g Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 

1 Gelir vergisi 
2 Kurumlar vergisi 
4 Malî denge vergisi 

SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
1 Emlak vergisi 
2 Motorlu taşıtlar vergisi 
3 Veraset ve intikal vergisi 

MALLARDAN ALINAN VERGİLER 
1 Dahilde alınan istihsal vergisi 

1 Akaryakıt ve tekel maddeleri dışındaki maddelerden ahi 
istihsal vergisi 

2 Akaryakıttan dahilde alınan istihsal vergisi 
3 Tekel maddelerinden alınan istihsal vergisi 

2 İşletme vergisi 
3 Şeker istihlalk vergisi 
4 Taşıt alım vergisi 
6 Kaldırılan vergiler artıkları 

HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
1 Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
2 Nakliyat vergisi 
3 P.T.T. hizmetleri vergisi 
5 Spor - Toto vergisi 
6 Damga vergisi 
7 İlan ve reklam hizmetleri vergisi 

Tahm 
Lira 

1 980 000 
1 179 000 
915 000 
220 000 
44 000 
62 000 
48 000 
7 000 
7 000 

2 680 000 
243 000 

130 000 
3 000 

110 000 
12 000 
1 000 
9 000 
3 000 

250 000 
90 000 
4 000 
5 000 
3 000 
74 000 
2 000 



S Gelirin Çeşidi 

Harçlar 
Tapu harçları 
Yargı harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve konsolosluk harçları 
Trafik harçları 
Diğer harçlar 
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük vergisi 
Akaryakıt gümrük vergisi 
Tek ve maktu vergi 
İthalde alman istihsal vergisi * 
Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alman istihsal vergisi 
Akaryakıttan ithalde alman istihsal vergici 
İthalat damga resmi 

Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak damga resmi 
Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmi 
Rıhtım resmi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan rıhtım resmi 
Akaryakıttan alınan rıhtım resmi 
Dış seyahat harcamaları vergisi 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILATI VE 
DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 

1 Resmî bosımevleri, okullar ve kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 

Tahmi 
Lira 

72 000 0 
50 000 0 
4 000 0 
5 000 0 
3 000 0 
2 000 0 
8 000 0 

221 000 0 
91 000 0 
79 000 0 
6 000 0 
6 000 0 
85 400 0 
77 400 0 
8 000 0 
10 600 0 
6 000 0 
4 600 0 
18 000 0 
8 000 0 
10 000 0 
16 000 0 
283 619 0 

22 190 0 
100 0 
500 
50 0 



G "O 
1 | GeÜrin Çeşidi 
s3- s 
2 Devlet paylan 

1' Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
2 Petrolden Devlet halkla 
3 Petrolden Devlet hissesi 
4 Madenlerden Devlet hakkı 
5 Oyun kâğıdı gelirleri 

3 Belli giderler karşılığı gelirler 
1 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez 

Bankasından alınan 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

4 T. C. Merkez Bankası safi hâsılatı 
DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
1 Taşınmaz mallar satış bedeli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Taşınır mallar satış gelirleri 
2 Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

3 Hazine portf öyü ve iştirakleri gelirleri 
1 İktisadî Devlet teşekküllerinden gelirler 
2 İştirakler gelirleri 
3 Döner sermayelerden gelirler 
4 Diğer cüzdan gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 

1 Faizler 
2 Tavizlerden geri alınanlar 
3 İkrazlardan geri alınanlar 

Tahmin 
Lira 

21 087 00 
21 0 
15 00 

16 000 00 
5 050 0 

1 0 
3 0 

1 0 
2 0 

1 000 0 
73 839 0 
2 720 0 
720 0 

2 000 0 
3 076 0 

76 0 
3 000 0 
68 043 0 
60 000 0 

40 0 
8 000 0 

3 0 

26 590 0 
10 000 0 

90 0 
16 500 0 



Getirin Çeşidi 

CEZALAR 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezalan 
ÇEŞlTLt GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatı 
FONLAR 
Akaryakıt istikrar fonundan Hazineye yatırılacak miktar 
istikrar fonu hesabından Hazineye yatırılacak mfiktar 
Merkez Bankasındaki 34 No. lü NATO hesabından Hazineye 
devrolunacak miktar 
Tarımsal ihracat fonu 

BAĞIŞLAR 
MADENÎ PARA BAS AV. 
SUBAY LOJMAN KONUT 
KATMA VE GENEL BÜTÇE İDARESİ 
GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİ 
NATOPOLDEN KİRA UÇ BEDELİ 
MİLLÎ PİY. HAS. HV. KV. GÜÇ. 
KÖY YOL. YAP. VE SUYU GELİRLERİ 
KURUM VE MÜESSESE TAHSİL 
GESS KOM. IÇtN İNGİLTERE 
DÖNER SERMAYE 

Tahmi 
Lira 

23 000 0 
3 000 0 
15 000 0 
5 000 0 

138 000 0 
138 000 0 
145 283 5 
84 902 5 
84 902 5 
60 381 0 
60 000 0 

1 0 

200 0 
180 0 

TOPLAM 



Gelirin Çeşidi 

DİĞER ÖZEL GELİRLERİ İÇ İSTİKRAR 
VAKIF GENEL MÜD. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
İç istikraz 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

İç İstikraz 
Özel Kanun Gelir 

Nazım Gelirler 

1983 yılndan devrolan Nazım Gelirler 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

Tahmi 
Lira 

1 980 000 0 
283 619 0 
145 283 5 

2408 902 5 

2408 902 5 

2408 902 5 

GENEL TOPLAM 2408 902 5 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 
1983 YILI 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 

A — CETVELİ 

Prag. ödeneğin Çeşidi 

ıoı GENEL YÖNETIM VE DESTEK HÜZ-
METLERİ! 

111 YASAMA HİZMETİ 
112 1MJULÎ SARAYLARIN İDARE VE KO

RUNMASI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI

LAMAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider (gereken ödenek 
Lira Lira 

1 '810 385 72)1 V 499 836 086 
130 ı600 000 122 441 745 

404 205 000 

74 200. 000 

315 08! 490 

63 mi 634 

3110 549 135 
8 158 255 

89 123 510 

10 518 366 

2 419 390 221 2 001 040 955 418 349 266 

1983 YILI 
DANIŞMA MECLİSİ 

A —< CETVELİ 

Prag. ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ-
METLERİİ 

111 YASAMA HİZMETİ 
900 HİZMET PROGRMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

260 404 000 
330 817 000 

13 813 000 

605 034 000 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

225 320 432 
310 341 584 

10 245 678 

545 907 694 

35 083 568 
20 475 416 

3 567 322 

59 126 306 

1983 YILI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prag. ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN' TRANSFERLER 

TOPLAM 

ödenek 
Lira. 

404 '580 000 

3 250 000 
407 830 000 

İptal edilmesi 
Gider (gereken ödenek 
Lira Lira 

395 066 022 

2 483 655 
397 549 677 

9 513 978 

166 345 
10 280 323 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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1983 YILI 
- SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 663 469 700 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMET1-
LERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
LAMAYAN TRANSFERLER 

ödeneğin Çeşidi 

805 540 121 
DAĞrrı-

12 286 000 
TOPLAM 1 481 295 821 

1983 YILI 
ANAYASA MAHKEMESİ!' " 

A — CETVELİ 

ödenek 
Lira 

GENEL YÖNETİM' VE DESTEK HİZ
METLERİ 39 569 000 
İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 60 036 000 
HİZMET PROGRAMLARINA 
LAMAYAN TRANSFERLER 

GENEL 

DAĞITI-
800 000 

TOPLAM 100 405 000 

Gider 
Lira 

556 829 576 

737 176 339 

11 303 697 
1 305 309 612 

Gider 
Lira 

33 427 191 
47 051 880 

624 130 

81 103 201 

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

106 640 124 

68 363 782 

982 303 
175 986 209 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

6 141 809 
12 984 120 

175 870 

19 301 799 

1983 YILI 
BAŞBAKANLIK MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ - BAŞBAKANLIK MİT MÜS
TEŞARLIĞI - BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BAŞBAKANLIK DE
NİZ MÜSTEŞARLIĞI - BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - BAŞBAKANLIK 

TANITMA MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
Ödenek Gider gereken ödenek 

Prag, Ödeneğin Çeşıotı . Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 1445 775 597 1 367 123 842 82 651755. 

111! HAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞ
LAMAK VE HÜKÜMETİN GENEL Sİ
YASETİNİ İZLEMEK 546 202 000 350 185 912 196 016 088 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 
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Prog. ödeneğin Çeşidi 

112 SIKIYÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜ-
TÜLİMBSl 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEK 

TOPLAM 

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

808 399 538 684 089 412 124 310 126 

5 897 253 000 5 891 347 697 5 935 303 
49 581 —* 49 5'81 

8 697 679 716 8 292 716 863 404 962 853 

(BAŞBAKANLIK MİLLÎ GÜVENLİK KU
RULU GENEL SEKRETERLİĞİ 

111 MİLLÎ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

TOPLAM 

BAŞBAKANLIK MİT MÜSTEŞARLIĞI 
İMİ «İSTİHBARAT HİZMETLERİNİN YÜRÜ

TÜLMESİ 

TOPLAM 

41 685 000 
41 685 000 

22 170 824 
22 170 824 

19 514 176 
19 514 176 

4 1'6S 399 106 3 948 154 662 217 244 444 
4 165 399 106 3 948 154 662 217 244 444 

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL 
DAİRESİ 

111 DEVLET PERSONEL REJİMİNİN DÜ
ZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

TOPLAM 

BAŞBAKANLIK DENİZ MÜSTEŞARLIĞI 
111 DENİZ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

TOPLAM 

424 230 000 
424 230 000 

100 530 000 
100 530 000 

'83 502 272 
83 502 272 

32 482 024 
32 482 024 

340 727 728 
340 727 728 

68 047 976 
68 047 976 

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ıoı G E N E L Y Ö N E T I M V E D E S T E K H I Z M E T 
L E R I 

111 O E V L E T E N F O R M A S Y O N H I Z M E T L E R I 
900 H I Z M E T P R O G R A M L A R ı N A D A Ğ ı T ı L A 

M A Y A N T R A N S F E R L E R 

TOPLAM 

87 659 765 70 598 614 

1 284 368 912 1 002 533' 180 
9 153" 000 8 139 586 

1 381 181 677 1 081 271 380 

17 061 151 

281 835 732 
1 013 414 

299 910 297 

BAŞBAKANLIK TANITMA MÜSTEŞARLIĞI 
111 TANITMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜL

MESİ 
TOPLAM 

158 245 000 
158 245 000 

1311 708 832 
131 708 832 

26 536 168 
26 536 168 

BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURUMLARI 
GENEL TOPLAM 14 968 950 499 13 592 006 857 1 376 943 642 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 



1983 YILI 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 PLANLAMA HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 

675 347 125 
1 386 927 000 

15 700 000 

461 529 850 
1 016 289 253 

13 883 161 

213 817 275 
370 637 747 

1 816 839 

GENEL TOPLAM 2 077 974 125 1491702 264 586 271861 

1983 YILI 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 149 140 000 136 340 797 12 799^203 

111 YARGI, DANIŞMA VE İNCELEME HİZ
METLERİ 450 256 000 319 257 486 130 998 514 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 13 000 000 9 673 200 3 326 800 

GENEL TOPLAM 612 396 000 465 271 483 147 124 517 

1983 YILI 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A —CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ • 149 890 880 145 478 623 4 412 257 

111 YARGI HİZMETLERİ 472 937 000 472 937 000 
900 HÎZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 12 540 000 8 .541 961 3 998 039 

GENEL TOPLAM 635 367 880 626 957 584 8 410 296 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 



1983 YILI 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

Prog, Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET-
. LERİ 

111 İSTATİSTİK VERİLERİN DERLENMESİ 
VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFRLER 

990 ÖZEL ÖDENEK 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

842 101 582 

553 326 000 

15 600 000 
1 354 898 

1 412 382 480 

Gider 
Lira 

545 350 689 

445 404 446 

11 244 417 
— 

1 001 999 552 

1983 YILI 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 TOPLUMUN DİNÎ KONULARDA AYDIN
LATILMASI VE İBADET YERLERİNİN 
YÖNETİMİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

690 609 000 538 988 181 

18 334 283 000 18 500 272 917 

195 000 000 158 312 304 

1 350 000 774 571 

GENEL TOPLAM 19 221 242 000 19 198 347 973 



1983 YILI 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 693 386 500 565 882 430 
TAPU, TAPULAMA, KADASTRO VE 
FOTOĞRAMETRİ ÇALIŞMALARININ 
YÜRÜTÜLMESİ 8 200 349 012 7 011 591 039 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 144 450 000 123 204 904 
ÖZEL ÖDENEK 7 076 653 — 

GENEL TOPLAM 9 045 262 165 7 700 678 373 

â 



1983 YILI 
ADALET BAKANLIĞI - ADLÎ TIP KURUMU 

CETVELİ 

co 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

HAFASI 

TOPLAM 
ADLÎ TIP KURUMU 

«g 111 RESMÎ BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİNİN 
g YÜRÜTÜLMESİ 
"^ 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAÖITILA-
S MAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 
İ C M A L 
ADALET BAKANLIĞI 
ADLÎ TIP KURUMU 

Ödenek 
Lira 

1 984 007 500 
22 896 554 500 

13 913 031 000 

332 228 000 

199 383 964 

39 325 204 964 

575 630 869 

7 098 131 

582 729 000 

39 325 204 964 
582 729 000 

Gider 
Lira 

. 1 235 471 600 
19 542 499 138 

10 365 993 808 

237 638 583 

96 956 146 

31 478 559 275 

327 977 091 

6 946 052 

334 923 143 

31 478 559 275 
334 923 143 

H ADALET BAKANLIĞI 
g 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET-

."§" LERİ 
ta 111 YARGILAMA İŞLERİ 
| ; 112 HÜKÜMLÜLERİN CEZALARININ İNFAZI 
* VE EĞİTİMLERİ TUTUKLULARIN MU-

& 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAÖITILA 
S MAYAN TRANSFERLER 
§.; 990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET-

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 199 383 964 96 956 146 

GENEL TOPLAM 39 907 933 964 31 813 482 418 



1983 YILI 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

102 MİLLÎ SAVUNMA HİZMETLERİ 534 928 218 588 358 539 053 837 
106 SİLAHLI KUVVETLERİN YENİDEN TEÇ-

HİZATT. ANDTR TT M AST (RE - MO) 20 310 905 623 4 520 826 047 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 20 237 977 868 5 173 933 207 

GENEL TOPLAM 575 477 102 079 368 233 813 091 
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1983 YILI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 5 247 797 000 4 938 507 638 309 289 362 

111 MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 1 902 680 700 1 872 634 707 30 045 993 
112 NÜFUS İŞLERİ 2 964 647 373 2 486 067 725 478 579 648 
113 SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZ

METLERİ 376 823 500 335 245 642 . 41 577 858 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 185 060 000 114. 113 733 70 946 267 

GENEL TOPLAM 10 677 008 573 9 746 569 445 930 439 128 

1983 YILI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 21 321 129 094 12 549 255 493 8 771 873 601 

ııı GÜVENLIĞI SAĞLAMA VE DÜZENLEME 
HİZMETLERİ 50 697 769 385 49 043 850 245 1 653 919 140 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 750 068 800 621 609 035 128 459 765 

GENEL TOPLAM 72 768 967 279 62 214 714 773 10 554 252 506 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 



1983 YILI 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

İ l i GÜVENLİK HİZMETLERİ 
112 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 

YENİDEN TEŞKİLATLANMASI VE MO
DERNİZASYONU 

113 SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

A — 

Ödenek 
Lira 

CETVELİ 

Gider 
Lira 

47 263 638 751 33 057 900 780 

2 475 983 528 
3 007 941 000 

35 555 217 

283 158 694 
1 473 479 721 

34 726 766 

Ertesi yıla d 
roluman öde 

Lira 

8 678 654 

2 192 824 
1 338 475 

GENEL TOPLAM 52 783 118 496 34 849 265 961 12 209 954 
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1983 YILI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

101 GENBL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 1 766 133 000 1 062 123 301 704 009 699 

111 DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 1 731 365 067 1 497 847 270 233 517 797 
112 DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜL

MESİ 19 240 478 000 17 314 767 619 1 925 710 381 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 3 793 476 115 3 408 556 809 384 919 306 
990 ÖZEL ÖDENEK 8 409 872 8 409 872 

GENEL TOPLAM 26 539 862 054 23 283 294 999 3 256 567 055 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220)' 



/ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 DEVLET BÜTÇESİNİN DÜZENLENMESİ 
UYGULANMASI VE DENETİMİ 

112 DEVLET GELİRLERİNE İLİŞKİN HİZ 
METLER " 

113 DEVLET MUHASEBE HİZMETLERİ 
114 DEVLET MALLARINA İLİŞKİN HİZMET

LER 
115 HAZİNE VE GENEL OKONOMİ POLİTİKA

SINA İLİŞKİN HİZMETLER 
116 DEVLET HUKUK DANIŞMANLIĞI VE 

MUHAKEMAT HİZMETLERİ 
910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 
920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIM

LAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1983 YILI 
MALİYE BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

6 589 223 941 

961 042 700 

Gider 
Lira 

4 928 575 559 

717 608 974 

, Ertesi yıla d 
rolunan öde 

Lira 

18 973 984 130 16 672 354 241 

5 307 393 710 4 952 767 473 

11 591 802 500 10 425 156 810 

1 358 339 100 1 110 892 606 

1 300 989 099 1 240 573 121 

350 739 989 502 342 732 960 715 

29 251 000 000 29 249 628 566 
468 546 334 810 447 351 005 927 
116 666 200 000 115 505 355 000 
620 998 125 321 592 247 927 149 
2 537 091 168 1 771 823 168 765 268 

1 634 821 515 981 1568 906 629 309 765 268 



— 33 — 

1983 YILI 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 11 443 486 343 8 279 042 149 3 164 444 194 
OKUL ÖNCESİ VE TEMEL EĞİTİMİN GER
ÇEKLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 152 969 704 000 146 928 663 602 6 041 040 398 
GENEL MESLEKÎ VE TEEKNİK ORTA EĞİ
TİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞ
TİRİLMESİ 103 989 920 114 94 799 729 491 9 190 190 623 
YAYGIN VE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 10 364 '214 405 7 934 861 902 2 429 352 503 
DIŞ İLİŞKİLER VE YURT DIŞI EĞİTİMİ 1 005 706 000 551 956 892 453 749 108 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 965 371000 782 105 599 183 265 401 

TOPLAM 280 738 401 862 259 276 359 635 21 462 042 227 

VALİDEBAĞ SANATORYUMU VE ÖĞRET
MENLER HASTANESİ 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- % 

LERÎ 40 611 000 38 717 1'65 1 893 835 
YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ 224 589 000 180 194 639 44 394 361 
ORTA DERECELİ MESLEKÎ ÖĞRETİMİ 
GERÇEKLEŞTİRME VE GELİŞTİRME 26 811 000 16 049 227 10 761 773 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 5 278 000 2 855 323 2 422 677 

TOPLAM 297 289 000 237 816 354 59 472 646 

JlCMAL 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 280 738 401 862 259 276 359 635 21i 462 042 227 
VALİDEBAĞ SANATORYUMU VE ÖĞRET
MENLER HASTATSflESÎ 297 289 000 237 816 354 59 472 646 

GENEL TOPLAM 281 035 690 862 259 514 175 989 21 521 514 873 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 



%; 

1983 YILI 
BAYINDIRLIK BAKANLIÖI 

Prag. 

101 

111 
fl2 
900 

990 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK HÎZMET-
LERİ 
DEVLET YAPI İŞLERİ 
ULAŞTIRMA İNŞAATI İŞLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA 
MAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET 
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

t 

247 096 000 
97 640 126 536 
46 502 481 283 

1 077 500 000 

744 736 566 

, • 

Gider 
Lira 

185 048 066 
52 171 690 034 
27 929 914 916 

959 196 651 

151 476 036 

E 
r 

GENEL TOPLAM 146 211 940 385 81 397 325 703 



— 35 — 

1983 YILI 
TİCARET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

, İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİM VE (DESTEK HİZMET
LERİ 
DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ 
İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞ
TİRİLMESİ HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERSLER 

400 160 000 

1 163 571 000 

517 919 000 

84 450 000 

375 930 977 

989 674 318 

488 896 851 

61 453 103 

24 229 023 

173 896 682 

29 022 149 

22 996 897 

GENEL TOPLAM 2 166 100 000 1 915 955 249 250 144 751 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S..Sayısı : 220) 



1983 YILI 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIÖI 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 8 105 101 379 7 215 703 250 

111 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SOS
YALLEŞTİRME 26 634 480 224 24 964 280 311 

113 TEDAVİ HİZMETLERİ 37 515 166 545 35 203 365 513 
114 SOSYAL HİZMETLER 2 060 589 000 2 037 944 862 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA- . 

MAYAN TRANSFERLER 508 374 919 459 532 979 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 34 303 340 150 000 

GENEL TOPLAM 74 858 015 407 69 880 976 915 



— 37 — 

1983 YILI 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

iptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prag. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 369 884 602 336 400 784 33 483 818 

111 GÜMRÜK KANUNLARININ UYGULANMA
SI VE İZLENMESİ 1955 423062 1920 120 371 35 302 691 

112 GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ÎLE MÜCADELE 
HİZMETLERİ 1182 776 952 157 654 626 125 122 326 

900 HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFER3JER 333670 705 302 377 047 * 31 293 658 

GENEL TOPLAM 3 841 755 321 3 616 552 828 225 202 493 

1983 YILI 
ULAŞTIRMA 'BAKANAĞI 

ödeneğin Çeşidi 

A — CETVELİ 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira -

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira Prog. 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 286 707 500 173 071121 113 636 379 

111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DÜZENLEN
MESİ 3 119 292 500 1 334 171 497 1 785 121 003 

900 HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFEİÇLER 13 927 279 964 13 924 364 410 2 915 554 

GENEL TOPLAM 17 333 279 964 15 431 607 028 1 901 672 936 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 
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1983 YILI 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gerekeni ödenek 

Prag. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

745 175 000 
5 758 489 000-

1 940 700 000 

645 621 192 
5 039 477 322 

1 684 '629 806 

99 553 808 
719 OKI 678 

256 070 134 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 2 847 182 000 2 545 661 800 301 520 200 

111 TARIM HİZMETLERİ 25 465 768 600 23 508 559 506 1 957 209 034 
112 HAYVANCILIK HİZMETLERİ 11 672 009 850 9 813 390 883 1 858 618 967 
113 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KONTROL HİZ

METLERİ 
114 ORMANCILIK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERİLER 

GENEL TOPLAM 48 429 324 450 43 237 340 629 5 191 983 821 

1983 YILI 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 485 232 000 455 690 195 29 541 805 

111 METEOROLOJİK RASAT VE ANALİZ HİZ
METLERİNİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞ
TİRİLMESİ HİZMETLERİ1 2 831 745 349 1 871 076 689 960 668 660 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERJJER 170 000 000 123 134 536 46 865 464 

GENEL TOPLAM 3 486 977 349 2 449 901 420 1 037 075 929 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 
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1983 YILI 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

A — CETVELl 

tptal edilmesi 
Ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira - Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE, DESTEK HİZMET
LERİ 305 814 000 20.1995 616 103 818 384 

111 ÇALIŞMA HAYATİNİN DÜZENLENMESİ 3 897 25'1 679 3 070 205 138 827 046 541 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 107 535 000 98 786 305 8 748 695 

GENEL TOPLAM 4 310 600 679 3 370 987 059 939 613 620 

19813 YILI SANAYİ' VE TEKNOLOJİ (BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi -. Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 2 812 486 000 1488 889 128 1323 596,872 

111 SANAYİ VE KÜÇÜK SANATLARI KORUMA 
GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA HİZMET
LERİ 18 957 514 000 7 681831686 11275 682 314 

900 'HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 94 000 000 82 138 461 11 861 539 

GENEL TOPLAM 21 864 000 OOflf 9 252 859 275 12 611 140 725 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 
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1983 YILI ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

A —CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 
Ödenek 
Lira 

252 808 000 

13 837 198 000 

61 350 000 

14 151 356 000 

Gider 
Lira 

127 839 021 

13 729 968 395 

42 675 056 

13 900 482 472 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

124 968 979 

107 229 605 

18 674 944 

250 873 528 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ 
İŞLETİLMESİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

1983 YILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
Ödenek Gider gereken ödenek 

Prog, Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 1 135 235 220 924 748 225 210 486 995 

111! KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ 12 474 185 462 )10 985) 646 Ö28 K 48,8 539 434 
112 ÜLKE TURtZMttNtN GELİŞTİRİLMESİ VE 

TANITILMASI HİZMETLERİ 10 415 699 915 5 927 044 680 4 488 655 235 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 667 513 700 548 696 798 118 816 902 

GENEL TOPLAM 24 692 634 297 18 386 135 731 6 306 498 566 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 
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1983 YILI 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
Ödenek Gider gereken ödenek 

Ödeneğin Çeşidi, Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HtZMET-
LERİ 2 016 285 265 1 703 782 959 312 502 306 
BÖLGE METROPOLİTEN ALAN ŞEHİR 
İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE BE
LEDİYELERE TEKNİK YARDIMIN YÜRÜ
TÜLMESİ 3 360 011 100 1 877 815 659 1 482 195 441 
KENTSEL ALANLARDAKİ KONUTLARIN 
DÜZENLENMESİ VE YAPI MALZEMESt 
STANDARTLARININ TESPİTİ 8 382 423 660 7 273 215 112 1 109 208 548 
DOĞAL AFETLERİN ZARARLARINI ÖN
LEYİCİ VE GİDERİCİ İŞLER 2 479 027 500 2 149 189 704 329 837 796 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 97 858 100 88 663 066 9 195 034 

GENEL TOPLAM 
16 335 605 625 13 092 666 500 3 242 939 125 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 220) 



Prog. 

101 

111 
112 
113 
900 

990 

1983 YILI 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLE» BAİCANLH3I 

A — CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET 
LERİ 
YOL, SU, ELEKTRİK HİZMETLERİ 
TOPRAKSU HİZMETLERİ 
KOOPERATİFÇİLİK HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEK 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

192 950 000 
67 919 128 036 
31 923 653 843 
3 171 079 647 

473 145 723 
1 822 041 674 

105 501 998 923 

Gider 
•Lira 

175 751 530 
65 615 960 224 
27 472 016 657 
2 «21 794 873 

429 300 554 
— 

96 » 4 823 «38 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

Lira 

1 822 04 

1 822 04 



- 4 1 -
1983 YILI 

TOPRAK VE İSKAN İŞLERİ DENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

İptal ©dilmesi 
ödemek Gider gereken ödenek 

Prog. Öden^yı Çeşidi Lira Ljra Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK «HİZMET
LERİ 

111 TOPRAK İSKAN HİZMETLERİ 
500 HİKMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 

514 780 000 
9 702 394 J34 

19 000 000 

491 844 546 
9 652 586 089 

10 353 056 . 

1% 935 454 
49 808 045 

8 646 944 

GENEL TOPLAM 10 236 174 134 10 154 783 691 81 390 443 

İİ983 YILI 
GENÇLİK VE; SPOR BAKANLIĞI 

CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 GENÇLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİL
MESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 

112 ÖĞRETİM KURUM LARI SPOR VE İZCİLİK 
HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

425 795 0Ö0 

48 465 000 

485 354 000 

13 248 000 

972 862 000 

Gider 
Lira 

275 334 314 

28 333 366 

366 305 995 

9 956 178 

679 929 853 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

150 460 686 

20 131 634 

119 048 005 

3 291 822 

292 932 147 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi .(& Sayası : 220) 
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1983 YILI . 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek. 

Prog. : Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- * 
LERİ 145 361000 83 417 845 61943 155 

İ l i SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI İLE 
İLGİLİ HİZMETLER * 26 239 000 22 945 900 3 293 100-

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 12 500 000 12 367 901 132 099 

GENEL TOPLAM 184 100 000 118 731 646 65 368 354 

- . . • • 

Türkiye BüyükMillet Meclisi (S. Sayısı : 220) 


