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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat lO.CÖ'da açılarak iki 
oturum yaptı. 

1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Bütçeli 
idareler ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasa
rılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. Sayısı : 149, 
150, 220) görüşmelerine devam edilerek : 

Sayıştay Başkanlığı, 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve 
Başbakanlık; 

n. — GELEN 

Tezkere 

'1. — Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarlbaşı'nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/051) (Anayasa ve Adalet Ko-
miisyonilarııridan Kurullü Karma Komisyona) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.12.D984) 

Raporlar 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Kiomıi'syon-
ları Raporları (1/117, 1 /512) (S. Sayısı : 165) (Da-
ğntma tarihi : 11.12.1984) (GÜNDEME) 

2. — 23.1.1953 Tarih ve 60Û3 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç M'ad'de Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmün'de Kararname ile 23.1.1953 Ta
rihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Mad'dderİnin Değîişltirilimesi ve Bu Kanu
na Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5,1983 Tarihli 
ve 65 Sayılı Kanun Hükmün'de Kararnamenin Bazı 
Hükümleri ite 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka-
rarnameriin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bİr Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1-/533) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1984) (GÜNDEME) 

1985 Malî Yılı Bütçeleri ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesapları kabul edildi. 

11 Aralık 1984 Sah günü saat lO.CÖ'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.16'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Hatay 

Yavuz Köy men Mustafa Murat Sökmenoğlu 

KÂĞITLAR 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmün'de 'Kararname ve Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6643 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmün'de Kararname ve Sağlık ve Sos
yal t'şler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) (S. Sayısı : 
213) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) (GÜNDEME) 

4. — Çalışma ve Soslyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamenin 'Bazı HüküMİeri-
riim Değiştirilmesi Hafckırida Kanun Hükmün'de Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa Komis
yonları Raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214) 
^Dağıtma tarihi : 11.12.1984) (GÜNDEME) 

5. — Gaziantep Milletvekilli Mulsitafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silalhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fikra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Saıyılu : 228) (Dağıt
ma tarihi : 11.12.1984) (GÜNDEME) 

6. — Ankara Milletvekili Oğan Soyisal'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
lbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Kömis-
yonlarıridan Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/623) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 
(GÜNDEME) 
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7. — Aydın Milletvekili Halil Nifebdt Goral'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/624) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1934) 
(GÜNDEME) ! 

1. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 
İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Mali Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609,-11558, 
3/595) (S. Sayısı : 149, 150, 220) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI 

2.ı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1983 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1983 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

iProgramımıiza göre, Devlet Planlama Teşkilatının 
1985 Malî Yılı Bütçesiyle 1983 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerinde grup

ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini sırasıyla okuyorum : 

"Grupları adına; Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Mustafa Şahin, Milliyetçi Demokrasi Partisi 

, (1) 149, 150 ve 220 S. Sayılı Basmayazılar 
8.12.1984 tarihli 36 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çejikbas'ın, Tür

küye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ara
sındaki projelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/293) (Başkanlığa geliş tarihi : 
İÜ.12.1984) 

Grubu adına Sayın îsmail Şengün,' Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Paşa Sanoğlu ve 

Şahısları adına; Sayın Hilmi Nalbanltoğlu, Sayın 
Mustafa Murat Sökmenoglu, Sayın Kadri Altaıy, Sa
yın Paşa Sarııoğlu, Sayın Muzaffer İlhan, Sayın ismet 
Özarslan, Sayın Mahmut Akkılıç, Sayın îsmail Saru-
han ve Sayın Mustafa Çorapçıoğlu söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Şa
hin; buyurun efendim. (ANİAP sıralarından alkışlar) 

Saym Şahin, süreniz 30 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHİN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, sayın üyeleri; ülkemizde ekonomik, sos
yal ve kültürel alanlarda planlama, koordinasyon ve 
yatırım faaliyetlerini takipten sorumlu olan Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
1985 Yalı Bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Bu vesile ile Yüce Heyetinizi Anavatan Partisi Gru
bu ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. 

Mulhîterem milletvekilleri, Türkiye'de 1962 yılından 
İtibaren başlatılan planlı dönem incelendiğinde, ula
şılmak istenen toplumsal ve ekonomik hedefleri ana 
hatları ile aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür : 

Ekonominin büyümesini; istikrarlı, dengeli ve kay
nakların el verdiği en yüksek düzeyde gerçekleştir
mek 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat Sökmenoglu (Hatay), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Medisiniın 39 uncu Biiıfleşimıinli açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI. VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Bu gayeye ulaşabilmek için sermaye birikiminin 
hızlandırılması, yatırımların gayri safî millî hâsıla 
içindeki payının artırılması. 

Daha güçlü bir sanayiye ulaşmak için yapısal de
ğişikliğin gerçekleştirilmesi 

Büyüyen ekonominin artan ithalat ihtiyaçlarının 
yeterince karşılanabilmesi için ihracatın ve diğer dö
viz kazandırıcı İşlemlerin artırılması ve carî işlemler 
açıklarının azaltılması. 

Hızlı nüfus artışı ile gittikçe büyüyen inisan gü
düne istihdam imkânlarının artırılması ve işsizlik ora
nının azaltılması. 

Yatırımların ve sanayinin yurt içindeki bölgesel 
dağılımındaki dengesizlikleri giderici politikaların uy
gulanması. 

Gelir dağılımımın düzeltilmesi, sosyal güvenlik hiz
metlerinin yaygınlaştırılması, 

Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kalitenin yüksel
tilmesi ve yurt düzeyinde dengeli dağılımının gerçek
leştirilmesi. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet programımızda 
^İktisadî gelişmenin hızlandırılması, sosyal dengenin 
iyileştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre 
gelişme arzularının teşvik edilmesi, gruplar arasında
ki gelir dağılımı farklılıklarının pratik ölçüler içinde 
azaltılması, bölgelerarası gelişmişlik farklılılklarının 
asgariye indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın 
yaygınlaştırılması, iktisadî gelişme politikamızın esas
larını teşkil eder» ilkesi yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının 1984 yılında en önemli icraatı, 1985 
yılı 1 Ocak tarihinde uygulamaya girecek olan Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması ol
muştur. Bilindiği gibi bu plan, 13 Temmuz 1984 ta
rihinde yüksek tasviplerinizden geçmiştir. Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki hddefler şöyledir : Dev
letin aslî fonksiyonları ile birlikte altyapı yatırımla
rına ağırlık vermesi ve rekabete dayalı serbest piyasa 
Ekonomisinin gerçekleştirilmesi esastır. 

Önümüzdeki 5 yılın en önemli meseleleri arasın
da enflasyon, 'döviz gelirlerimizin hızla artırılması ge
reği ve işsizlik yer almaktadır. Bu plan döneminde 
gayri safî millî hâsılanın yılda ortalama yüzde 6,3 
nispetinde artması ve 1983 dalbüt fiyatları ile 16,3 
trilyon liraya varması Öngörülmüştür. Bu kalkınma 
hızı ülkemizde son 10 yıldan beri gerçekleştirilme
yen âdeta unuttuğumuz bir düzeyi hedef almakta
dır. Planın ilk yılında yüzde 5,3 olan kalkınma hızı 
5 inci yılda yüzde 7'ye ulaşacaktır. Bu ise, belirli bir 
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slüre zarfında işsizlik probleminin hafifletilmesi için 
gerekli dlan kalkınma hızına tekabül etmektedir. Sek-
törel olarak yıllık üretimin tarımda yüzde 3,6, sana
yide yüzde 7,5 ve hizmetlerde yüzde 6,4 artması he
deflenmiştir. Bu kalkınma hızları ile sanayi sektörü
nün gayri safî yurt içi hâsılada 1984'te yüzde 31,9 
diyarında olan payının Plan dönemi sonunda, yüzde 
33,7'ye yükselmesi, tarım sektörünün payının ise; 
yüzde 17,7'den yüzde 15,5'e indirilmesii planlanmış
tır. Enflasyonun Plan dönemi sonunda yüzde 10 ci
varına çekilmesi hedef alınmıştır. 

Döviz gelirlerimizin artırılmasında en önemli un
sur İhracattır. İhracatın yılda ortalama yüzde 15,7 ar
tarak, Plan donemi sonunda 14,5 milyar dolara va
racağı öngörülmüştür, 

Serbest piyasa ekonomisinin tesisi bakımından dev
let tekelleri dahil.her türlü tekelin kaldırılması için 
gerekli 'tedbirler alınacaktır. 

Devlet, yatırım politikasında altyapı projelerine 
ağırlık verecdktir. Kalkınmada öncelikli yöreler hariç 
olmak üzere, imalat sanayiinde Devlet, tamamlanma
sı gerekli görülen yatırımlar ile rasyonelleşitirme dı
şında yeni yatırımlara girmeyecektir, 

Tasarruf ve teknoloji yetersizliğini telafi etmek 
idin, dış kredi ve özellikle yabancı sermaydden en 
verimli şekilde istifade ddileoektir. 

KaUkınimamızın en önemli darboğazlarından biri 
olan elektrik enerjisi üretimi 27,4 milyar kilovattan, 
Plan dönemi sonunda 30,7 milyar kilovata, erişecek
tir. Böylece sanayimiz düzenli ve güvenilir elektriğe 
kavuşacak, elektriksiz köy kalmayacaktır. 

Plan dönemi içerisinde ilkokullarda okullaşma 
oranı yüzde 100, ortaokullarda yüzde 20, meslekî 
teknik okullar ile meslek liselerinde yüzde 20, genel 
liselerde yüzde 1*8,8 ve yükseköğrdfcimlde yüzide 12'ye 
ulaşacaktır. Eğitim ve öğretimde kaliteye özellikle 
önem verilecektir. s 

10 bin kişiye isabet eden hasta yatak' sayısı 26tya 
çıkarılacaktır. 

Sosyal güvenlik sistemine dahil nüfus yüzde 50' 
nin üzerine çıkarılacaktır. 

Topluma götürülen kamu hizmetlerinde, etkinliği 
ve çabukluğu Sağlamak amacıyla bürokratik işlemleri 
azaltacak tedbirler alınimasına devam edilecektir. 
özellikle vatandaş ile doğrudan teması gerektiren gö
rev ve hizmetlerde, idare - halk arasındaki ilişkinin 
aJhenfcli bir şekilde yürütülmesine önem verilecektir. 
Bu ahengin tesisinde D'evletin vatandaşa itimadı esas
tır, 
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HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, Hükümet programını mı okuyor? Bana Hü~ 
kümet programını okuyor gibi geddi de. 

MUSTAFIA ŞAHİN (Devamla) — Hükümet 
programımızda : «finansman, konut yapımında te
mel problemidir. Konut kredilerinün bütün ticarî ban
kalara yaygınlaştırılması sağlanacak; yapı tasarruf 
(hesapları teşvik edilerek konut kredileri, ödeme süre
si ve miktarları yönünden makul ölçiülere bağlanacak 
bir kionüt fonu kurulacaktır» denilmektedir. Bu esas
lara uygun olarak konut fonu uygulaması başlamış
tır ve meyvesini de vermektedir. 

\Az ve orta gelirli vatandaşlarımızın geçimine te
sir eden en önemli problemlerden biri konuttur. Hü
kümetimiz döneminde başlatılan konut fonu uygula
ması, Plan döneminide konut problemlerinin çözümün
de en etkili araç olacaktır. . 

Sayın milletvekilleri, Bugün işsizlik konusu en 
büyük sosyal problemimizdir. 1985 yılı programında 
iktisadî ve sosyal politikalar itibariyle işsizliği azalt
mak ve istihdam artışı sağlamak esas alınmıştır. Bu
na göre, ihracatın teşvik edilmesi, iç tasarruflar ka
nalıyla yatırımların artırılması, altyapı projelerinin 
devreye sokulması, emek - yoğun yatırımlara önem 
verilmesi, konut sektörünün canlandırılması suretiyle 
istihdam imkânları geliştirilecektir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırımların ve do
layısıyla istihdamın artırılması amacıyla küçük ve or
ta büyüklükteki işletmelere kredi imkânlarının sağ
lanması, yatırım indirimi uygulaması, ücretliler için 
asgarî geçim indirimlerinin artırılması başlıca politi
kalar olarak benimsenmiştir. 

Okul içi eğitim kadar, okul öncesi, hizmet içi ve 
yaygın eğitime ağırlık verilmesi, her eğitim kademe
sinde okullaşma oranının yükseltilmesi, meslekî ve 
teknik eğitime verilen önemin artırılması, özellikle 
teknisyen ve ara insan gücü açığının kapatılması yö
nündeki gayretlere hız kazandırılması amaçlanmıştır. 

Millî servetlerimizin en önemli unsurlarından olan 
yazılı tarihî vesikalarımızın tasnifi ve tetkikine ağır
lık verilmesi ve özellikle mevcut kültür Varlıklarımı
zın hem kalkınma ve hem de turizm açısından değer-
llen'diriîmesine çalışılacaktır, 

Gençlik sorunlarının sağlıklı olarak tespit edilmesi, 
okuyan gençlik için yurt taleplerinin karşılanması, boş 
zamanlarının değerlendirilimesi ağırlık taşım'aktadır. 

Muhterem milletvekilleri, yıllık program kararna
melerinin yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı 
hizmetlerin,teşvik ve yönlendiriknesine ait hükümleri 

ve bu konuda neşredilen tebliğlere istinaden Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına proje bazında ya
pılan müracaatları inceleyerek teşvik belgesine bağla
yan, bunların uygulama ve takibini yapan Teşvik ve 
Uygulama Dairesi Başkanlığımın faaliyetlerini şu şekil
de özetlem'ek mümkündür : 

144.1980 ila 3L10.1984 tarihleri arasında düzen
lenen 7 180 adet yatırım teşvik belgesi ile 3 trilyon 
Türk liralık tutarında yatırım yapılması öngörülmüş, 
karşılığında beş yıl için 24,5 milyar dolar ihracat ta
ahhüdü alınmıştır. Söz konusu yatırımların gerçekleş
mesi halinde 376 375 işyerimizde doğrudan istihdam 
limkânı sağlanmış olacaktır. 

Gene, yatırım teşVikleriyle ilgili olarak düzenle
nen uygulama belgeleriyle ithal edilen yatırım mal
larına 488 milyar lira tutarında gümrük muafiyeti 
sağlanmış, toplam değeri 499 milyar Türk lirası olan 
yatırım kredisine vergi, resim, harç 'istisnası sağlan
mış, 790 milyar liralık bölümü ise yatırım indirimi 
kapsamına alınmıştır. 

1984 yılında ihracatın ve yatırımların teşvikinde 
getirilen yenilikler : 

'Ülkemizin topyekûn kalkınması için alınan pek çok 
ekonomik kararlar arasında 1984 yılında uygulanma
sına geçilen teşvik tedbirleri stratejik bir yer ve öne
me sahip bulunmaktadır. Genelde bürokratik işlem
lerin asgariye indirilmesine yönelik karar ve tedbirler 
'ile sağlanan kolaylık ve getirilen yenlikleri şu şekilde 
özetlemek mümkündür : 

İhracatı teşvik tedbirleriyle sağlanan kolaylık ye 
yenilİkTer : 

İhracatın teşvikiyle ilgili olarak 1980 yılı başından 
bu yana neşredilmiş 9 adet kararname müriderecatı 
sadeleştirMrniş ve. kolaylıkla anlaşılabilir tek bir me
tin haline getirilmiştir. İhracat kredilerinin veriliş 
amacına uygun olarak kullanılması ve daha fazla ih
racatı finanse edebilmek için daha önce 12 aya kadar 
verilen ihracat süreleri 3 ve 6 ay olarak yeniden dü
zenlenmiştir. Belgeli ve belgesiz ihracat kredi şartlan 
aynı esaslara bağlanarak bu konudaki ayrıcalıklara 
ıson verilmisjtiir. Kredi döviz tahsisi ve istihsal verg'isi 
muafiyeti teşviklerinden yararlanmadan kendi imkân
larıyla ihracat yapanlara, ihracattan sonra gümrük mu
afiyeti ithal girdisi temin etme hakkı tanınmıştır. 

İhracatçı sermaye şirketi olabilmek için gerekli 
ihracat limiti yılda 15 milyon dolardan 30 milyon 
dolara, sermaye miktarı ise 50 milyon Türk Lirasın
dan 500 milyon Türk Lirasına çıkartılarak gelişen 
ekonomi ve günün şartlarına uyum sağlanmıştır. 
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Değerli arkadaşlar, ihracatçı sermaye şirketlerin
den çekinmemek lazımdır. Artan ihracatımıza bu ihra
catçı sermaye şirketlerinin katkısı çok büyük olmuş
tur. Büyük bir çoğunlukla bu şirketler üzerinde yoğun 
spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu hatıramı naklet
meden geçemeyeceğim: 

Bendeniz de ihracat gayesiyle Türkiye dışına çık
mıştım; bir imalatçı firmamız da aynı şekilde 'be
nimle beraberdi, otelde karşılaştık, bir yabancı ül-
kedes Benden rica etti, «Bana yardımcı olabilir mi
siniz lisan bilmiyorum» dedi; memnuniyetle kabul 
ettim. Çağrılan ilgili firmaya gittik. Firma yetkilisi
ne bu vatandaşımızın isteklerini yönelttim. Yabancı 
ülkedeki firma yetkilisi sordu; «Prospektüs, numune 
vesaire getirmiş midir?» dedi. Hayır cevabım alın
ca, «Bakın arkadaşım, geçen yıl bu arkadaşım gel
di ve ben bundan prospektüsler, numuneler istedim; ama 
bugün yine aynı şekilde karşıma geldi; bu olmaz» de
di. Bu olayı vatandaşımıza nakledince, «Otelde bir 
tane var, getireyim» dedi. Tabiî, bu durum karşı
sında yabancı ülkedeki mal talep edecek muhterem, 
masasının gözünü çelkti bir seri saatler, muvi (mo-
ve) kameralar ve benzerli eşantiyon mallan göstere
rek, «Bakınız, bunlar diğer ülkelerden getirilip tes
lim edilen ve domenstrasyon yaptığım mallardır 
bunlar; ama siz bir küçük elektrikli sabayı getirmek
ten mitina ediyorsunuz. Ben bunun kârında deği
lim; :ama demonstrasyon yapmak istiyorum. Böyle 
satış olmaz» dedi. 

•Muhterem arkadaşlar, burada varmak istediğim 
nokta şu: Eğer biz dış pazarlarda yerimizi almak, 
dış ülkelerde söz sahibi olmak istiyorsak, bu bir 
ekip işidir, bir imkân işidir. Yurdumuzda teleksli 
bürolarımız, yurt dışında teleksi bürolarımız, çok 
iyi lisan bilen elemanlarımız ve bu konuda yetişmiş 
uzmanlarımız olmadığı sürece ihracatı gerçekleştir
memiz ve beklenen hedeflere ulaşmamız hayaldir. 
Bugün Japonya'nın başarısı, her dakika gökyü
zünde 150 bin personelinin uçmasına bağlıdır. Onun 
için biz de bu hususta, konusunda uzman firma
larımıza imkân vermek ve ihracatımızın gelişmesini 
temin etmek zorundayız. 

Vergi iadelerinin 1.4.1984 tarihinden itibaren be
lirtilen oranların yüzde 80'i, 1.9.1984 tarihinden iti
baren ise yüzde 55'i oranında ödenmesıine başlan
mıştır. 

ihraç mallarının Türk vasıtalarıyla taşınması 
halinde, taşıma bedelinin tamamının vergi iadesi 
matrahına dahil edilmesiyle hem ihracatın, hem taşı
macılık sektörünün teşvik edilmesi sağlanmıştır. 

İhraç potansiyeli olan 9 adet mal yüzde 5 ora
nındaki geçici vergi iadesi listesine alınmıştır. 

Yatırımları teşvik tedbirleri ile sağlanan kolay
lıklar ve yenilikler: 

1985 Yılı Program Kararnamesiyle 600 milyon 
Türk Lirasının altındaki yatırım projeleri için fizi
bilite yapma mecburiyeti kaldırılmıştır^ Daha önce 
böyle bir ayrım ve yatırımcı tarafından form dol
durularak müracaat edilmesi imkânı bulunmaktay
dı. 600 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar
da ise, yatırımım ekonomik, hukukî ve teknik yön
lerini belirten gerçekçi fizibilite etütleri gerekmek
tedir. 

Yeni kararname ile bürokratik işlemlerin asga
riye indirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunan 
bir diğer yenilik ise, teşvik tedbirlerinin, teşvik bel
gesinde belirtilen değerler esas olmak üzere ilgili ku
ruluşlar tarafından herhangi bir uygulama belgesi
ne gerek kalmadan tatbik edileceğidir. Netice itiba
riyle, teşvik belgesi bir ön belge niteliğinden çıkar
tılmıştır. 

1985 Yılı Program Kararnamesiyle teşvik belge
lerine bağlanacak yatırım projeleri toplam yatırım 
tutarı, kalkınmada öncelikli yörelerde 10 milyon 
Türk Lirasından 40 milyon Türk Lirasına, normal 
yörelerde ise 20 milyon Türk Lirasından 80 milyon 
Türk Lirasına çıkartılmıştır. 

Yeni Program Kararname ekinde, teşvik edilen 
yatırım konularını gösteren genel teşvik tablosu ye
rine, teşvik edilmeyen üretim ve yatırım konuları esa
sı getirilmiştir. 

Diğer taraftan, kamu kuruluşları, ihracatı teşvik 
fonuna yatırılması gereken binde 1 teminattan muaf 
tutulmuştur. Ayrıca, fona yatırılması gereken temi
natın 5 milyon Türk Lirasını geçmemesi ve teşvik 
belgesinin revize edilmesi sırasındaki söz konusu te
minatın alınması hükme bağlanmıştır. 

Toplam yatırım miktarı 600 milyon Türk Lira
sının altında yapılacak yatırımlarda asgarî özkay-
nak oram yüzde 40 olarak tespit edilmiş olup, bu 
konuda yatırımın yeri; nevi ve sektörüne göre oran
lar kademeli olarak yeniden tespit edilmiş bulun
maktadır. 

Yatarım indirim oranları ise yeniden tespit edi
lerek, yatırımın yapılacağı yer birinci derecede kal
kınmada öncelikli yörelerde ise yüzde 100, ikinci de-
derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise yüzde 
60, normal bölgelerde ise yüzde 40, gelişmiş bölge-
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lerde ise yüzde 30 yatırım indirimi uygulanacaktır, 
Sektörlerde İse yatırım indiriminin, ziraî yatırım
larda yüzde 40, elektronik, haberleşme, tıbbî cihaz
lar, tarım ve hayvancılık ile bunlara bağlı entegre 
tesisler, turizm ve eğitim yatırımlarında ise yüzde 
100 olarak göz önüne alınması hükme bağlanmış
tır. 

Yani kararname ile teşvik primi sistemi getiril
miştir, Buna göre liç piyasadan temin edilen yatırım 
malları için yatırım malı değerinin yüzde 6'sı ora
nında teşvik primi ödenecektir. Gümrük taksdtlen-
dirilmesi teşvik tedbirleri kaldırılmış, teşvik edilen 
bütün yatırımların gümrük muafiyetinden faydalan
ması sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin aldığı ve uy
gulamaya "koyduğu kararlar çerçevesi içinde daha 
önce Maliye Bakanlığınca yürütülen 17 sayılı ka
rara dayalı, yabancı sermaye işlemleri, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Baş-
kanlığına devredilmiştir. Böylece, Petrol Kanunu 
dışındaki bütün uygulamaların tek elden yürütülme
si sağlanmıştır. 

Giriş izni verilen toplam 1 milyar 109 milyon 
dolarlık yabancı sermayenin yüzde 79'unu teşkil 
eıden 881 milyon dolarlık kısmı 1980 yılından iti
baren son 4,5 yıllık dönemde verilmiştir. 1984 yı
lının 9 uncu ayı sonu itibariyle verilen 176 milyon 
dolarlık yabancı sermaye izinlerinin, 14,7 milyon 
dolarlık kısmı 28 ve 30 sayılı karar kapsamında 
verilmiştir. 

Şimdiye kadar verilmiş bulunan yabancı serma
ye izinleri gıda, karayolu taşıtları imalatı, elektronik, 
askerî uçak (imalat sanayileri ve 'bankacılık gibi sek
törlerde yoğunlaşmaktadıı. Ayrıca, tarıma dayalı 
dondurulmuş yaş sebze ve meyve, entegre tavukçu
luk ve et üretimi, konfeksiyon, inşaat makineleri ve 
telekomünikasyon cihazları imalatı ile ilgili yatırım 
projeleri tamamlanma safhasındadır^ 

(Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz çok yönlü ge^, 
üşmekte olup, 1984 yılında her biri 5 milyar Türk 
Lirası sermayeli 2 adet özel finans kuruluşuna izin 
verilmiştir. Ayrıca, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bir
leşik Arap Emirlikleri ile ortak yatırım şirketleri 
kurulmasına çalışılmaktadır. 

Yabancıların ve bu arada özellikle Körfez ül
keleri vatandaşlarının ve işadamlarının Türkiye'de 
mülk edinmelerini sağlayıcı mevzuat gerçekleştiril
miş, belirli şartlar ve kontroller altında yabancıla-
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rın yurdumuzda gayrimenkul edinmeleri, turizm ve 
ticarî faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olacakları 
imkânı doğmuştur. 

Yabancı sermaye konusundaki tedbirler şunlar
dır: 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 
bu alanda teşkilat ve mevzuat yönünden gerçekleş
tirilen düzenlemelere göre süratle tadil edilecektir. 

Yabancı sermaye politikasının1 propaganda ve 
dış temas sağlama yoluyla daha büyük etkinliğe ka
vuşturulması için gerekli dış teşkilatlanma gerçekleş
tirilecektir. 

Ticarî ve sanayi faaliyetleri Türkiye dışında bu
lunan şirketlerin kuruluşuna imkân verecek tedbir 
ve teşvikler gerçekleştirilecektir. 

Yüksek finansman ve ileri teknoloji gerektiren 
kamu ve özel kritik sektör projeleri seçilerek uygun 
yabancı sermaye iştirakine açılmalarına çalışılacak
tır. 

Körfez ülkelerinin, ekonomimizde kalite, tekno
loji ve pazar kabiliyetimi geliştirecek şekilde yatırım 
yapmaları teşvik edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı sermayeden kork
mamak lazımdır^ 19601ı ve 19701i yıllarda bu ser
maye bizlere «öcü» gibi gösterilmiş ve getirilmesi
ne imkân verilmemiştir. Kısıtlı olan gelirlerimizle 
yeteri kadar yatırımlar yapılamamış ve bugünkü iş
sizlik ordusu ortaya çıkmıştır. Bunun vebali ya
bancı sermayeden yararlanmasını bilmeyenlerin 
omuzlanndadır, 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Kapitülas
yonlardan korkalım. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, serbest bölgeler faaliyetleri de şunlardır: 

özel sektör ve yabancı sermaye yatırımları ile 
ülkemiz üzerinden yapılacak transit ticaret ve taşı
maları teşvik, ihracatımızı daha da artırmak, mil
letlerarası şartlarda rekabet edebilecek yeni sanayi
ler oluşturma, yemi liş imkânları hazırlama, ihtisas
laşma ve teknoloji! transferini hızlandırma amacıyla 
25.9.1984 tarihinde Hükümetimiz tarafından Mersin 
ve Antalya Serbest Bölge Hudutları ilan edilmiş bu
lunmaktadır^ 

Bu 2 bölgenin, arazi kullanımı ve altyapı proje 
hazırlıkları halen devam etmekte olup, 1985 yılının 
ilk aylarında tamamlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, sürenizin bitmesine 
5 dakika kalmıştır. 

MUSTAFA ŞAHÎN (Devamla) — Teşekkür ede
rim.) 



T. R, M. M. B : 39 11 . 12 . 1984 0 : 1 

'Diğer taraftan, serbest (bölgelerin yönetimi, işle- | 
tilmesi, faaliyetleri ve kullanıcıların tabi olacağı I 
esaslar ve serbest bölgelerde yer alacak öncelikli faa- I 
liyetler hakkında çalışmalar, Devlet Planlama Teşki- I 
latı Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Başkanlığınca il- I 
gili tarafiann da işbirliği ile yürütülmekte ve 1985 I 
yılı §ubat ayı içinde takdirlerinize sunulması plan- I 
lanan Serbest Bölgeler Kanunu, günümüzün ve ge- I 
leceğin taleplerine imkân verecek şekilde yeniden ha- I 
zMaınmaktadır. I 

Belirlenecek esasların uygun bulunması hainde, I 
projenin iş programına göre zamanında gerçekleş- I 
mesi için tüm imkânlar sağlanacaktır3 I 

Hazırlanan iş programına göre, Mersin ve An- I 
talya serbest bölgelerinde altyapı inşaatlarına 1985 I 
Mart ayı içinde başlanabilecek ve hızlı bir program- I 
la 1985 yılımn sonlarına doğru (bölgeler işletmeye I 
açılabilecektir. I 

Ayrıca, pek çok potansiyel proje arasında özel- I 
likle Adana - Yumurtahk ve İzmir - Nemrut Kör- I 
fezi civarında kurulması düşünülen serbest bölge- I 
lerle ilgili olarak yoğun müracaatlar bulunmaktadır. I 
Bu iki bölgenin fonksiyonları ile ilgili çalışmaların I 
da 1985 yılının ikindi yarısmda tamamlanması ve I 
hızla devreye sokulması beklenmektedir. I 

Böylece, 1927 yılından bu yana konu ile ilgili ola
rak yapılan çalışmaların ürününün 1985 yılı sonla
rında başarılı bir şekilde alınmaya başlanacağına ina
nıyoruz. Esasen çabalar da bu hedefe yöneltilmiş bu- I 
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Plânlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı sağlıklı planlama yapacaklarına, yerin
de yatırımlara imkân vereceklerine, bunların rantabl I 
olabilmeleri için çok dikkatli hazırlanmış fizibilite ra
porlarına bağlı olduğuna ve bunda titizlik göstere- I 
çeklerine, kurulmuş; fakat çalışmayan yatırımların I 
ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için rehaıbilitas- I 
yona ihtiyaç duyduklarına, yeni yatırımlara verilen I 
kur garantili kredilerin geçmişte alınmış kredilere T 
de uygulanmasının hakkaniyet prensiplerine uygun 
olacağına, yatırıma başlarken gerice yöre olarak be
lirtilen, daha sonra gerice yöreden çıkartılmış olan 
yerlerdeki yapılan yatırım kuruluşlarının da kârlı I 
duruma dönünceye Ikadar, gerice yöre imkânlarından 
yararlandırılmasına ve bütün bunların çok iyi yetiş
miş elemanlarla olacağı gereğine inanıyoruz ve bun
ların ışığında Devlet Planlama Teşkilatı mensupla- I 
rina başarılar diliyoruz. | 
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Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı, 
bu saydıklarımı 1985 yılı Bütçesinin toplam 6 milyar 
338 milyon 589 bini Türlk Lirası ile karşılayacaklar
dır. Bu toplam içinde cari ödenek toplamı 2 mil
yar 936 milyon 689 bin Türk Lirasıdır. 1985 yılı 
yatırım ödenekleri i se l milyar 469 milyon Türk l i 
rasıdır. 1985. yılı transfer ödenekleri toplamı 1 milyar 
932 milyon 900 bin Türk Lirasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının 19815 yılı Bütçesinin, teşkilat mensup
larına, milletimize,, ülkemize hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, hepinizi tekrar saygı i e selamlıyo
rum^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Miliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Şengün; buyurun efendim. 
Sayın Şengün, süreniz 30 dakikadır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Her şeyden önce, 
biraz sonra maddelerine 'geçeceğimiz bu bütçenin 
ekonomimize, Milletimize ve vatanımıza hayırlı ol
masını içten dilediğimizi Ibelirtaıek isterim. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma, - vatandaşa refah 
ve mutluluk getirmek içindir. Ancak, kalkınma bir 
ülke içinse her şeyden önce var olması, hayatını ida
me ettirmesi 'bakımından fevkalade önemli bir ha
rekettir. Ülkemizin, Türkiyemizin etrafına bakacak 
olursak, kuzeyde ebedî komşumuz Rusya. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — İnşallah ebedî değildir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — İnşallah. 
Batıda Bulgaristan, Yunanistan ve güneyde Su

riye ve diğer ülkelerle çevrüi 'bir ortamda Türkiye 
güçlü olmak zorundadır, Türkiye vatandaşına eko
nomik hamleleriyle vereceği refah yanında kuvvetli, 
Sözünü dinletir bir ülke olma durumundadır. Bu ne
denle kalkınma hamlesi özellikle 1960'lardan başla
mak üzere bir plana bağlanmış ve bu planların çer
çeveleri içinde bugüne kadar gelmiştir. Hatırlayacak
sınız son 20 yılda 4 plan tecrübesi geçirdik. 

1960'lardaJkurulan Devlet Planlama Teşkilatımız 
önce küçücük bir nüve iken, 'bugün sayıları 350-400' 
lere varan yetişmiş, tecrübeli uzman ve plancılardan 
teşekkül ettiğini sandığımız 'bir kuruluş haline gel
miş bulunmaktadır. 1960ların başında Karaosman-
oğlu ve arkadaşları küçücük bir grup olarak bu plan-
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lama hareketini 'başlattılar. Daha sonra 'bayrağı rah
metli Memdıra Aytür Bey 'aldı, 1968-1972 Planının 
hazırlanmasında rol oynadı. Bunu takiben, hepimizin 
çok iyi bileceği Sayın Turgut Özal 1973-1977 Planını 
hazırladı. Bunu 'müteakiben 1978-1982 döneminde de 
bir başka arkadaş, Bilsay Kuruç bu işin önderliğini 
yaptı. Beşinci Plan için aoalba sahibi kimdir diye, bu ı 
plan için önde gelen isim kimdir diye soracak olur
sak bulmakta belki biraz güçlük çekeriz. Ora! Ak
man mı, yoksa bu planın çalışmalarına son anda ka
tılmış yeni Sayın 'Müsteşarımız Yusuf- özal mı, yok
sa özellikle planla ve Hazine ile olan yakın ilişkileri 
dolayısıyla Saym Başbakan Yardımcımız Erdem mi? 
Bu planı bir süre sonra kimin adına izafe edeceğiz, 
onu da zaman gösterecek; yalnız... {ANAP sırala
rından «Beş sene sonra» sesleri) 

Sayın Başkan, insicam bakımından arkadaşlarım
dan rica ediyorum, lütfen müdahalede bulunma
sınlar. 

BAŞKAN — Bu 'başkanlığın esas görevi zaten 
efendim, dizin, hatırlatmanıza gerek yok, siz devam 
edin lütfen. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sağ olun Sa
yın Başkanım, bazıları da pek keyiflendi. 

Değerli arkadaşlarım, dört plan döneminde sür- j 
dürülen bu çabalarla Türkiye mutlak surette bir mer
hale katetaıiştir, birtakım sorunlarını mutlaka çöz
müştür. Kalkınma hızı zaman zaman yüzde 9*lara 
kadar çıkmıştır, ekonomi bir ölçüde dinamizme ka
vuşturulmuştur, ancak 1984 senesinden 1985'e doğru 
geçerken pek çok hayatî meselenin elan ağırlığını 
hissettirmekte olduğunu, ekonomimiz bakımından 
bu sorunların pek çok sivri uçlar teşkil etmekte ol
duğunu görüyoruz. Enflasyon hâla makul sınırların | 
çok üstündedir. Sermaye, yatırım noksanı elan Tür- I 
fciye'de mevcuttur. Teknoloji, eğitim yetersiz, işgücü 
fazlalığı hepinizin malumudur. Nüfusumuz hızla art
maya devam etmektedir. Şehirleşme ve yerleşimler 
dengesizliğini muhafaza etmektedir ve bunların ya
nında en önemli sorunlardan birisi, gelir dağılımı 
adaletsiz şeklini korumaktadır. Şu halde, geçirdiği
miz takriben yirmi yıllık tecrübeden sonra geriye 
dönüp baktığımızda, acaba bir arpa boyu mesafe 
mi ka'tettik, diyesimiz geliyor. Tabiî biraz önce ifa- ı 
de ettiğimiz gibi. 1984 Türkiye'si mutlak surette 
19601ar Türkiye'sinin ilerisindedir; fakat sorunlarla, 
problemlerle dolu bir Türkiye'dir. Şu halde, Beşinci 
Beş Yıllık Plan bu bakımdan üzerinde dikkatle du- I 
rulacak bir dokümandır. Acaba biraz önce ifade 
ettiğim sorunlarımıza ne ölçüde çözüm getirecek ki, | 

biz 1989 yılına vardığımızda bunların çoğunu bir 
tarafa bırakmış, müreffeh ve Orfadoğuda güçlü bir 
Türkiye haline gelebileim. 

Saym milletvekilleri, gerçi birkaç gün önce bu 
kürsüden Sayın Başbakan ifade ettiler, dediler ki. : 
«10 yıl sonra biz büyük ülke olacağız.» Yani, bu
nunla ifade etmek istedikleri, Beşinci Beş Yıllık Plan 
da yetmeyecektir, Beşinci Beş Yıllık Plandan sonra 
bir altıncı beş yıllık plan sonunda Türkiye istenilen 
düzeye varacaktır. Tabiî o 1988 seçimlerinden sonra 
ifade edilecek bir fikirdir. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planla il
gili olarak her şeyden önce Anayasamızın planla il
gili olarak 'getirdiği önemli maddeyi tekrar görüşle
rinize sunmak isterim. Anayasanın planlamayla ilgili 
maddesi 1961 Anayasasından oldukça farklıdır ve 
birtakım yeni görüşler; çalışmalara, araştırmalara, 
uygulamalara ışık tutacak nirengi noktalan getirmiş
tir. Anayasamız her şeyden önce yurt düzeyinde 
uyumlu bir kalkınma için ülke kaynaklarının döküm 
ve değerlendirilmesinin yapılmasını emretmektedir, 
Halbuki saym milletvekilleri, son yinmli küsur yıldan 
'beri bu konuda 'büyük mesafe alındığını söylemek 
maalesef mümkün değildir. (Biz, elan millî gelir is
tatistiklerinin ne kadar gerçekçi olduğunu ve biz, 
elan zaman zaman ifade edilen ve üzerinde tartışılan 
fiyat istatistiklerinin ne ölçüde vatandaşın cebinden 
çıkan parayla orantılı olduğunu tartışmaktayız ve 
saym milletvekilleri, biz elan Anayasanın amir hük
mü gereğince ülke kaynaklarının dökümünü tam yap
mış değiliz, değerlendirilmesini tam yapmış değiliz. 
işte bu ortam içinde hazırlanmış olan Beşinci Beş 
Yıllık Plan, acaba ne ölçüde içinde gayet ucuz şe
kilde ifade edimiş olan amaçlara bizi ulaştıracaktır? 
'Siz eğer, cebinizde olan" parayı doğru dürüst bilmez
siniz, harcamalarınız konusunda nasıl bir planlama 
yapabilirsiniz? Eğer siz, carî harcamalarınız için ce-
'binizdekiniin büyük bir kısmını sarf ederseniz, bir
denbire yatırım harcamaları için cebinizde çok az 
kalan para ile iktifa etme durumunda kalırsanız, o 
takdirde, hem aile olarak, hem mMet olarak, hem 
de devlet olarak mutlak surette istenilen noktaya gel
mekte büyük sıkıntılarla karşılaşacaksınız demektir. 

Değerli arkadaşlarımı, mutlaka süratle kalkınma 
gereği başlıca hedefimizdir. Ancak, süratle kalkma-
bilmek için, planın, amaçlar ve hedeflerini teşkil eden 
22 maddesini, gayet usulüyle, güzel güzel yazmanın 
yanı sıra, bunlara hangi kaynaklarla, nasıl varılaca
ğını da plan içinde görmenin gereğini burada vur
gulamak isterim. 
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Beşinci Beş Yıllık 'Planımız, 'gördüğümüz kadarıy
la veya araştırdığımız kadarıyla, maalesef bir mafc-
ro model konusunda da hafif kalmıştır yahut da ek
sik kalmıştır. Bundan önceki planlarda, özellikle 
Sayın özal'ın hazırladığı bir planda, matematiksel 
olarak, 'bütün unsurların, faktörlerin birbirleriyle iliş
kileri ortaya konabilmiş olduğu halde, Dördüncü 
Planda da 'buna 'benzer yatkın birtakım modellerden 
hareket edilebildiği halde, Beşinci Beş Yıllık Planın 
modeli nedir, onu anlamakta güçlük çektik; fakat 
biliyoruz ki, Planlama Teşkilatının Sayın Müsteşarı, 
Dünya Bankası ile ilgili bir görevden gelmiştir. Şu 
halde, mantıkî olarak düşünülecek şey, 'belki Dünya 
Bankasının Türkiye ile ilgili olan 'bir iki modelin
den, TGT ve OGE modellerinden yararlanmış olabi
lir Türkiyem'ız. 

'Bununla beraber, her şeyden önce, 'bize has, bi
zim uzmanlarımızın ortaya koyacağı bir model ya
pısı içinde, 'Beşinci Beş Yıllık Planın ortaya konması 
gerekirdi. 

Değerli milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Plan, 
işsizliğin azalmasını bile maalesef hedef alamamış
tır. Eğitim ve YÖK konularında pek çok sorunu ku
lak ardı etmiştir. Şehirleşme sorunlarıyla ilgili, direkt 
olarak, doğrudan, birtakım tedbirlere içerisinde yer 
verememektedir ve her şeyden önce, 1986, 1987, 1988, 
1989 yıllarında, öngörülemeyecek birtakım olaylar, 
'birtakım ekonomik hadiseler ortaya çıktığı zaman, 
'bunların alternatifleri nedir, bunlarla nasıl 'başa çı
kılacaktır düşünceleriyle ilgili herhangi bir konuda 
'bir metin veya işaret yahut da alternatif modeller 
bizim bilgimizin tamamen dışındadır; belki de yok
tur. 

Plan, bize göre, sadece ortalama yüzde 6,3lük 
yıllık kalkınma hızını gerçekleştirmek için düzenlen
miştir ve bu gerçekleştirmeyi temin edecek birtakım 
rakamlar planın içine monte edilmiştir. Plan, 1982, 
1983 yıllarının ortalamasını hareket noktası almak 
suretiyle, 1989'a doğru bir uzantı, bir projeksiyon 
yapmanın ötesinde ciddî bir doküman hüviyetinde 
maalesef görülmemektedir. Halbuki, başta ifade etti
ğim gibi, bu plandan vatan ve millet olarak çok şey
ler bekliyorduk. Şu halde, sayın üyeler, kısa bir süre 
sonra rafa 'kaldırılması söz konusu alabilecek olan, 
daha doğrusu uygulama imkânları bulunamayacağı 
için rafa kaldırılması söz konusu olacak bu planın 
bir an önce, vakit geçirmeden birtakım değişikliklere 
tabi tutulması ve Türkiye gerçeklerine daha uygun, 
gayet derin yapılmış araştırma ve incelemeler sonu-
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cu ortaya konulacak katsayı vesairelerle yeniden ele 
alınması ve belki de hareketli bir plan süreci ve fik
rine geçilmesi yerinde olacaktır. 

Bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonunda çok kı
sa olarak değinilen Rolling Planning, belki bizim için 
sarılınacak, üzerinde durulacak bir araç olabilir. 10 
yıllık bir perspektif yapılır. Bu 10 yıllık perspektif 
içinde 5'er yıllar her yıl ardı ardına ele alınabilir. 
Maksat, bu Devletin güçlenmesi, bu milletin refaha 
ulaşması olduğuna göre bizler muhalefet olarak ikti
dar kanadına bu tip görüşleriımizi iletmekte ve onları 
bu konuda harekete geçirmekte yarar görüyoruz. «Rol
ling Planning» le 1985-1995 yıllarıyla ilgili gayet rnak-
ro düzeyde stratejik birtakım sektörleri ele almak su
retiyle hedefler tespit edilebilir ve fakat önümüzdeki 
planlı döneme geçişte, yani 1985 yılından itibaren, 
1985-1989'u takiben 1986-1990, 1987-1991, 1988-1992 
adı altında gelişen teknolojilere yer veren, yeni üretim 
araçlarını göz önünde bulunduran, 'beklenmeyen, ön
görülmeyen birtakım olayları içinde çözümleyen bir 
plan anlayışına gitmek mümkün olabilir. 

'Sayın milletvekilleri, her şeyden önce Beşinci Beş 
Yıllık Plan çok kısa sürede hazırlandığı için ve bu 
kısa sürenin sonunda da 1985 Programı hazırlanacağı 
ve buna dayanarak da 1985 Bütçesi sunulacağı için, 
iktidar her ne kadar bütün gayretini göstermişse de, 
5 aylık bir süre içinde hazırlanan plan elbette birta
kımı eksikliklerle malul olacaktır. Bunların başında, 
biraz önce değindiğim sorunlardan gelir dağılımı ve 
bölüşümü gelmektedir. Gelir dağılımı konusunda plan 
açık ve seçik herhangi bir tedbire yer vermemekle bir
likte, bu kürsüden, yetkili bakan tarafından «Enflas
yon hızını 1989 yılında yüzde lÛ'a indirmek suretiyle 
gelir bölüşümünün de adil hale getirileceği» ifade edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir uygulama veya 
böyle bir çare elbette çözüm olmaktan fevkalade uzak
tır. Türkiye'de millî gelirin 1977'ler seviyesinde ol
duğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de geçen süre için
de büyük kitlelerin nasıl yaşam sıkıntısı içinde olduk
larını da biliyoruz. Türkiye'de bir küçük grubun ha
yat şartlarının fevkalade geliştiğini ve fakat çok bü
yük bir kitlenin geçim sıkıntısı içine her gün artan 
şiddetle girdiğini yine hepimiz biliyoruz. Şimdi anla
dığımız kadarıyla bütün bu durum Beşinci Beş Yıl
lık Planın bütün yılları boyunca devam edecek ve 
en son, planın son yılı olan 1989'da ancak yüzde 10'a 
erişen enflasyon dolayısıyla adil bir gelir bölüşümü 
ortaya konabilecektir. Türk vatandaşı buna layık de-
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ğildir. Böyle bir durum Türk vatandaşınca muteber 
bir durum değildir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin bu noktasında bir 
süre önce Devlet Planlama Teşkilatımızla ilgili ola
rak çıkarılan 223 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ve Devlet Planlama Teşkilatımızın durumu
na kısaca değinmekte yarar görüyorum. 

Kanun hükmünde kararname Anayasadan amaç 
maddesini almak suretiyle Devlet Planlama Teşkilatı
mıza birtakım görevler vermiştir. Ben bu görevleri 
birer birer okuyup vaktinizi almak istemiyorum., An
cak bu görevler içinde bazılarının 1984 yılında ne 
ölçüde yerine getirildiğini Sayın Hükümetten sormak 
istiyorum. Bunlardan birisi bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının iktisadî, sosyal ve kültürel po
litikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu te
min etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak şek
linde ifade edilmiştir. 

ıDiğer bir husus; kalkınma planlarının ve yıllık 
pro:gramlarının başarı ile uygulanabilmesi için ilgili 
kuram ve kuruluşların ve mahallî idarelerin kuruluş 
ve işleyişlerinin ıslahı konusunda görüş ve tekliflerde 
bulunmakıla görevlendirilmiştir Planlama Teşkilatı. 
Nihayet kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke 
ve hedeflere uygun olarak milletlerarası ekonomik ku
ruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinden, temas ve 
müzakerelerin yürütülmesinden, gerekli görüş ve tek
liflerde bulunmakla görevlendMlmiştir. 

(Şimdi bütün bunlar yapılıyor, bu görevler Ma edil
miştir diye bir cevap gelebilir. Ancak bir parça da
ha müşahhas olmanın, bu görevlerin ne ölçüde yeri
ne getirildiğinio bütün Meclisçe bilinmesinin yararlı 
olacağını sanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yüksek Planlama Kurulu, 
Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı, Maliye Gümrük, Tarım Orman ve 
Köy İşleri, Sanayi Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarın
dan meydana gelmektedir. Bu kompozisyona baktığı
mız takdirde içinde sosyal içerikli bakanları, kültürle 
meşgul olan bakanları bulmak mümkün değildir. Ger
çi bu maddenin hemen altında «Kurula, Başkan ta
rafından diğer bakanlar da davet edilebilir» denmek
te ise de Yüksek Planlama Kurulu gibi, memleketin 
planlamada en yüksek karar uzvu olan bir organın, 
sosyal ve kültürel kalkınma ile ilgili olan bakanları 
da burada isımen zikretmesi ve onlara da bu kurul 
içinde yer vermesi gerekirdi, çağuıması değil. 

BAŞKAN.— Sayın Şengün, 5 dakika daha süre
niz vardır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkürler 
Sayın Başkan, bitirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatı
mız 91 sayılı mevzuat muvacehesinde ve 223 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameden "ftnce, başlıca 
3 daireden teşekkül etmekteydi. İktisadî Planlama 
Dairesi, Sosyal Planlama Dairesi ve Koordinasyon 
Dairesi. Zaman içinde buna Teşvik Uygulama Dai
resi ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler daireleri ek
lenmiştir, 223 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
me; mevcut olan dengeyi bir tarafa bırakmak sure
tiyle, hiçbir zaman icra ile ilgilenmemesi gereken 
Devlet Planlama Teşkilatı kuruluşu için, içinde plan
lamadan daha çok, uygulama izlenmesinden daha 
fazla birtakım faktörler bulunan serbest bölgeleri 
de Devlet Planlama Teşkilatımızın görev ve vazife
leri içine koymuştur. . 

Sayın milletvekilleri, bu kararname her şeyden 
önce bu yönden dengeden uzak, plan fikrinin gerek
tirdiği teşkilat ve organizasyondan uzak; onu aşan, 
onun ötesinde Devlet Planlama Teşkilatına birtakım 
görevler veren bir kararnamedir. Bu kararname Plan 
ve Bütçe Komisyonunda' görüşülecektir. O zaman bu 
görüşlerimizi sizlere daha açık olarak ifade etmek 
fırsatım bulacağız; fakat işaret etmek istediğimiz 
nokta, 1985 -veT ileriki yıllar Türkiye'sinde, Devlet 
Planlama Teşkilatının hiçbir zaman icracı bir kuru
luş hüviyetine getirilememesi gereğidir. Ondan, an
cak bu miHetia beklediği fonksiyonları istemek ve 
fakat bunları bihakkın istemek en tabiî hakkımız
dır. 

Bu kararnamenin dikkati çeken bir tarafı da ana-
birknlerden sonra hizmet birimlerine geçtiğinde yi
ne bir dengesizliği ortaya koymasıdır. Anabirimlerle 
ilgili olarak İktisadî Planlama Dairesi için bu karar
name «uzun vadeli planlar, . yıllık programlar, fi
nansman ve sektör programları konularıyla ilgili 
olarak çalışmalar yapar, araştırmalar yapar* derken, 
yardımcı birimlere geçildiğinde, uzun uzun ve bir ka
nun tekniğine kesinlikle uymayacak hükümleri de 
içermektedir,: 

Bir ülkenin planlarını yapma görevini İktisadî 
Planlama Dairesine verirken; Devlet Planlama Teş
kilatının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım - ona
rım vesaire gibi hususların da bu kanun maddesi na
sıl halledilip nasıl çözümleneceğini maddeye ayrı bir 
fıkra olarak getirmiştir. Bu itibarla bu hususun da 
bu kararname hükümleri gözden geçirilirken dikkate 
alınmasında fayda mülahaza ediyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen toplayınız 
efendim, 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Baş
kan, şimdi bu kürsüden aşağı yukarı 1 yıldan beri 
ifade edilegelea bir konuya temas etmek istiyorum. 

Kalkınmada öncelikli yöreler konusunda Hükü
metin uygulamakta olduğu politika, bu bölgeleri il
ler itibariyle tespit etmek, 1 inci, 2 nci sınıfa ayır
maktır. özellikle Doğu vo Güneydoğu bölgelerimiz
deki 'bu iller, elbette Türkiye'deki bütün dengeli 
kalkınma içinde kendilerinin yıllardan beri hakkı olan 
bir kalkınma ve faaliyet hızına müstahaktırlar. Bu
nunla beraber, •ülkemizin Kuzey, Güney ve Batısında 
öyle yerleşim birimleri vardır ki, bu yerleşim birim
lerinin durumu da hiçbir zaman Doğudaki yerleşim 
birimlerinden d?ıha iyi düzeyde değildir. Bu nedenle 
Devlet Planlama Teşkilatımızdan, bundan böyle ilçe
ler bazında da bir çalışmaya girmesini ve dengeli 
kalkınma yönünden ilçeleri esas alan bir faaliyeti 
programlamasifli istemiştik. Memnuniyetle öğrendik 
ki, bu konudaki çalışmalar başlamıştır. Bu çalışma
lar sonucunda, ne ölçüde uygulamaya geçileceği ka
rarlaştırılacaktır. 

Sayın Başkan, vaktin darlığı sebebiyle, belirtmek 
istediğim bazı noktaları bir başka vesileyle ortaya 
koymaya çalışacağım. Bununla beraber, Sayın Genel 
Başkanımın birkaç gün önce bu kürsüden Sayın Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarımızla ilgili olarak 
ifade ettikleri konuyu tekrarlamadan da edemeye
ceğim. 

BAŞKAN —^ Süreniz dolmuştur efendim, lütfen 
çok kısa olarak sözlerinizi bağlayınız. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) -T- Çok kısa bağ-. 
layacağım efendim. 

Sayın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarımız, 
Devlet Planlamanın ağır yükü yanında, bir başka ku
ruluşumuzun (bir bankamızın) yönetim kurulunda 
görev almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet hizmetinde aktif bir 
müsteşarımız, bir genel müdürlüğün yönetim kuru
lunda görev aldığı takdirde bunun pek çok mahzur
ları oîacağı hepimizin gayet kolaylıkla farkına vara
bileceği bir husustur. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Hiçbir 
şey olmaz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — O, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarıdır; yönetim kurulunun baş
kanı ise genel müdürdür. O yönetim kurulunun baş

kanı genel müdürdür. Bir müsteşar, yönetim kurulu 
üyesi olarak bulunduğu takdirde, bunun fevkalade 
mahzurları ortaya çıkacaktır. Ben eminim ki, sayın 
müsteşar dahi bu işi kerhen kabul etmiştir. Bunun 
düzeltilmesi lazımdır değerli arkadaşlarım. Devlette 
bir meratibi silsile vardır. 

Sayın Başkan, maruzatımı bu noktada bitirirken, 
Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin bu teşkilatımı
za, bu teşkilatımızın çok değerli mensuplarına, Mil
letimize, vatanımıza hayırlı olmasını en içten duygu
larla tekraren ifade eder, derin saygılar sunarım. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Paşa Sarıoğlu; 

buyurun efendim. 
Sayın Sarıoğlu, bu bütçede konuşma süresi 30 da

kikadır, biliyorsunuz. 

HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Devlet Plan
lama Teşkilatı 1985 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Halk
çı Parti Grubu adına görüşlerimi sunmak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bildiğiniz 
gibi kalkınma, sanayileşme, çağdaşlaşma, modem ve 
her yönüyle mutlu ve dinamik bir toplum haline gel
me, insanı insan yapan değerlere ve onun kişiliğine 
önem vermede ve ayrıca her türlü hak ve görevin 
yerine getirilmesinde ve sosyal adalet ilkelerinin uy
gulanmasında milletimiz tarih içinde devamlı bir mü
cadele vererek, özlem ve isteklerine kavuşmak iste
miştir. 

Bugün ülkemiz, tarih ve coğrafyasından kaynak
lanan önemi yanında, ekonomik yönden güçlü, kal
kınmış, kültür düzeyi yüksek bir toplum olarak da 
milletlerarası platformlarda hak ettiği siyasî önem ve 
itibara sahip olma kavgası içindedir. Ulusumuzun 
bu özlem ve isteklerini hedefine vardırmak, bugün 
sahip olduğumuz insan ve doğal kaynaklarımızı ve 
yaratıcı gücümüzü en akılcı ve disiplinli bir şekilde 
harekete geçirmekle mümkündür. Bu da demokratik 
bir planlamadan geçer, çünkü planlama akıl ve disip
lini temsil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Devlet Planlama Teş
kilatı ve onun bütçesi üzerinde konuşmak benim için 
bir zevktir, çünkü geçmişte 1982 Anayasası yapılır
ken o zamanki Mecliste plan ve planlamayı, kalkın
manın akılcı bir yöntemi olduğu için bir grup arka
daşımla birlikte içten bir heyecanla savunmuştum ve 
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o gün plan kavramının getirilmesindeki amaç, Tür
kiye'nin kalkınma sürecinin bütün kaynaklar hare
kete geçirilerek hızlandırılması ve bunun en etkin ara
cının da planlama olduğunu söylemiş ve şöyle de
vam etmiştim; Türkiye'nin planlı siyaseti benimseme
sinde geçmiş dönemlerden edinilen deneyimlerle, eko
nomik ve sosyal olayların etkisi büyüktür. Ayrıca, 
ülke kaynaklarının ve insan potansiyelinin değerlen
dirilmesinde kendisine kısa ve uzun vadeli hedefleri 
seçmesi ve bu hedeflere ulaşmada en etkin araçları 
kullanmayı bir tercihe bağlaması da bir diğer sebep
tir. Bugün planlama ve Devlet Planlama Teşkilatı ar
tık genel siyaset kavramı içinde yerini almıştır. Bu 
sebeple, bunun temel hukuk kurallarıyla da pekişti
rilmesi, Devlet ve idarî hayatla olan organik ve sis
tematik ilişkiler içindeki hiyerarşik yerinin sağlam
laştırılması da kaçınılmazdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, gerek Anayasamız ve 
gerekse 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Yasa ile 
Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Görev ve Yet
kilerini Yeniden Düzenleyen 223 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, Devlet Planlama Teşkilatına çok 
büyük görev ve sorumluluklar vermektedir. Artık 
Türkiye'nin plan ve planlama lüzumu üzerindeki tar
tışmaları bitmiş ve iş hedef ve stratejilere, siyasal yo
rumlara indirgenmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarını inceledim, 
iktidar kanadına mensup bir arkadaşımız «Kalkınma
yı hedef almış demokratik ülkelerde plandan vazge
çilemeyeceği de bir gerçektir» demektedir. Bu görüş, 
özellikle kalkınmakta olan ve demokrasi ile idare 
edilen bizim gibi ülkelerde bir gerçeği yansıtmakta
dır. Bu bizim görüşümüzün ta kendisidir. 

Nasıl ki, bugün sosyal adalet deyimi 1960'lardaki 
Kurucu Mecliste çok ciddî tartışmalara neden olduk
tan ve 1982 Anayasasının hazırlanmasında da yine 
bu kavrama şiddetle karşı çıkıldıktan ve bu sebeple 
de 5 inci maddede «Sosyal adalet» deyimi yerine 
«Sosyal hukuk devleti» deyimi kullanıldıktan çok kı
sa bir süre sonra Sayın Başbakan bu kavramı rahat
ça kullanmış, bu terimlere karşı kompleks içinde olan
lara, bunun ürkütücü ve korkutucu olmadığını gös
termişse, plan ve plancılık deyimleri de içerikte ay-
rılsak da artık siyasal arenada plan ve pilav tartış
malarını geride bırakarak, fiilî ve hukukî yerini al
mıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye dört 
plan dönemini geride bırakarak beşinci plan uygula
ma dönemine girmiştir. Şimdi artık teorik ve politik 
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tartışmalar geride kalmıştır. Milletimiz parlamento
dan, Hükümetten, sizlerden iş bekliyor. Bu istek için
de Devlet Planlama Teşkilatımıza büyük görevler 
düşmektedir. Her ne kadar Devlet Planlama Teşkilatı 
yetişmiş insan gücü yönünden politik ve diğer neden
lerle erozyona uğratılmışsa da, yine de hiç kimse bu 
kuruluşun hizmetlerindeki eksikliği bir mazeret ola
rak görmek istemez, kişiler ayrılsa da sistem ve kuru
luş devam etmektedir. 

Bu itibarla, dört plan döneminden elde edilen tec
rübelerle Devlet Planlama Teşkilatı özellikle şu ana 
konularda çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır : 

Kamu yatırım projelerinin denetim ve kontrolü : 
Değerli arkadaşlarım, bugün kamu kuruluşlarının 

elinde toplam proje maliyeti 9 948,4 milyar tutarında 
olan 7 444 adet proje bulunmaktadır. Bunların bir 
kısmı 196Clı ve 1970'li yıllardan gelmektedir. Bu bin
lerce projenin fizikî anlamda ne durumda olduğu ve 
hangi ilerleme safhasında bulunduğu nerede ise kont-
roldan çıkmış ve yıllarca devam eden bu projeleri bi
tirme heves ve heyecanı da kaybolmuştur. 

Diğer taraftan, bu işleri yürütenler de sık sık de
ğiştirildiği, diğerleri de işleri kanıksadıkları için, bu 
projeler üretime geçirilemiyor ve her seneki yüksek 
dozlu enflasyonun etkisiyle de ödenek yetiştirilemez 
ve bir türlü tamamlanamaz hale geliyorlar. Bu proje
lerin normalin üzerinde uzaması, hem kaynak israfı, 
hem enflasyonu körükleyici ve hem de üretime dönü-
şememekten doğan zararları da birlikte taşımaktadır. 
Devlet Planlama Teşkilatı bu projeleri, hem bir fizikî 
ve hem de malî denetim ve araştırmaya tabi tutarak 
sabır ve kaynak tüketen bu yatırımları tercih sırasına 
sokmak ve büyük ölçüde bitmiş olanlarla stratejik ve 
diğer yönlerden önemli olanlara öncelik verilmesini 
sağlayarak bunların kaynak, insan gücü ve yönetim 
sorunlarına bir çare bulmak üzere gerekenin yapıl
masını Hükümete önermeli ve aynı zamanda ilgili ka
mu kuruluşları da daha yapıcı ve aktif bir duruma 
getirilmeli, kendilerine hedef verilmelidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı kamu kuruluşlarından 
gelen dönem raporlarını artık masa başında inceleme 
ve değerlendirme alışkanlığını bırakmalı, bu projeler
deki gelişme ve ilerlemeleri periyodik fiilî değerlendir
melere tabi tutmalıdır. Bu projeler millete kan ver
me yerine sürüne sürüne âdeta milletin kanım emer 
duruma gelmiştir. Bu fiilî kontrol yapılmazsa ilgili 
kamu kuruluşları üzerinde bir baskıyı yaratma ve zor
lama imkânı asla sağlanamaz. Bu işleri yapmak için 
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hangi tahsisatı ve elemanı alacaksanız alınız, helal ol
sun. Yeter ki yapın, mazeret aramayın lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğim bazı projeler var; 
bu projelerle doğan çocuklar nerede ise üniversiteye 
gidecek, evlenip çocuk sahibi olacak; ama bunlar hâlâ 
bitirilemeyecek. Bunu ne okumuşu, ne de cahili ka
bul edebilir. Ayrıca, bu derece uzayan projelerde bir 
sürü de anlaşmazlık ve suiistimaller olmakta, bu da 
kamuoyunu ciddî surette rahatsız etmektedir. 

İkinci, olarak değinmek istediğim diğer önemli bir 
konu da geri kalmış bölgeler sorunudur. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölgelerde yaşayan in
sanlara «Daha biraz sabredin, daha biraz bekleyin» 
demeye ne politikacının yüzü ne de Devletin sözü 
kalmıştır. Dört plan dönemini geride bırakıp beşinci
sine girerken dahi, hâlâ bu bölgelerin köylerinde, bu 
uzay çağında, bu elektronik çağda, insan için hayatî 
ihtiyaç olan su yoksa, elektrik yoksa, okul yoksa, yol 
yoksa biz nasıl sizler kalkmıyorsunuz diyeceğiz, nasıl 
millî geliriniz artmışttr diyeceğiz, nasıl ümitleriniz 
kaybolmasın daha da bekleyin diyeceğiz, nasıl ve 
hangi mazeretin arkasına saklanarak daha neyi söy
leyeceğiz değerli arkadaşlarım, lütfen söyler misiniz? 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu yalnız bir partinin değil, bütün partilerin Yüce 
Parlamentonun en önemli görevidir. Eğer bu adalet
sizliğe inanıyorsak, eğer bundan rahatsız oluyorsak, 
eğer bunun önüne geçmek istiyorsak, eğer bunun is
tismarını yapanların elinden silahlarını almak istiyor
sak, bu bölgelerin daha süratle kalkınmasına bu Par
lamento çare bulmalıdır arkadaşlarım. 

Unutmayalım ki batık bankaları, bankerleri ve ba
tan şirketleri kurtarmak için 100i milyarlar basıldı ve 
dağıtıldı. Demek ki iş niyete bağlıdır, istenirse yapılır 
değerli arkadaşlarım. 

Diğer taraftan Devlet Planlama Teşkilatı, bu böl
gelerde mevcut potansiyeli değerlendirmek; sosyal, 
ekonomik, kültürel sorunları yerinde görmek ve tes
pit etmek ve bunlara en tutarlı çözümleri bulmak ve 
önermek için mutlaka bölge teşkilatlarını kurmalı ve 
bu yörelerde harekete geçilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu husus Türk Milleti nez-
dinde VVashington'da, Viyana'da, Brüksel'de, Paris'te 
temsilcilik kurmaktan çok daha minnet ve şükranla 
karşılanacaktır. Ayrıca, sevabı da ondan daha çoktur. 
Yoksa sadece merkezde bir, Kalkınmada öncelikli 
Yöreler Başkanlığı kurmakla bu yöreler kalkınamaz. 
Her şey bundan önceki plan dönemlerinde olduğu 
gibi yine kâğıt üzerinde kalır. Bunu kimse affetmez 
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değerli arkadaşlarım ve hepimiz vebal altında kalırız; 
ama ne yazık ki, Beşinci Planda öngörülen tedbirler
le bu adaletsizliklerin giderilmesi ve bu uygulanan po
litikalarla bunun ortadan kaldırılması mümkün olma
yacaktır. 

Üçüncü bir önemli konu da, yatırımlar, sanayi
leşme ve teşviklerle ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ulusu sanayileşme 
tutku ve özleminden vazgeçemez. Kısa vadede ne ya
parsak yapalım, ancak şunu kesin olarak kabul etme
miz gerekir ki, sanayileşme olmadan Türkiye Batı 
uygarlığı içinde düşlediği ve özlediği yere gelemez. Bu 
itibarla, Devlet Planlama Teşkilatı, ülkemizde gerek 
bilimin geliştirilmesine ve gerekse yeni teknolojiler 
üretilmesine ve bunların sanayileşme hamlemize en et
kin şekilde katkıda bulunmasına her türlü destek 
ve teşvik göstermek ve bunu stratejik hedeflerinden 
biri olarak tespit etmek ve benimsemek durumunda
dır. Ancak görülen odur ki, bugün ülkemizde yatı
rım yapma ve sanayileşme neredeyse durma nokta
sına gelmiştir. Teşvik tedbirleri daha çok ihracata dö
nük olarak yapılmaktadır. Değerli arkadaşlarım, biz 
buna karşı değiliz; ancak herkesin kabul etmesi la
zım gelir ki, yeni yatırımlar ve de üretim olmadan 
gelecekte ihraç edilecek mal da olmayacaktır. 

İşsizlik, Türkiye'nin en büyük sorunudur. İşsizlik 
ve özellikle de ıgenç ve eğitim görmüşler arasındaki 
işsizlik 'tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bugün he
pimizi ve toplumu rahatsız eden Ibu sorun yarın daha 
büyük 'bir sosyal problem haline gelecektir. 

Bugün uygulanan yüksek kur ve yüksek 'faiz po
litikasıyla yatırım yapılamaz hale gelmiştir. Yatırım 
indirimi ve vergi iadesi gibi teşvik araçları ise, yatı
rımın yapılmasından sonra uygulanacağından, yeni 
bir yatırıma başlamayı teşvik etmemektedir. Diğer 
taraftan, yatırım kriterleri de zaman zaman değişti
rildiğinden bir sanayicinin içteki Tteşviklerin devam1 

edeceğine olan güvensizliği de yeni yatırımları caydır
maktadır. 

önemli bir konu da, her önüne gelene teşvik bel
gesi verilmesidir. Bu teşvikler de kontrol edilemedi
ğinden, özellikle İhracattaki teşviklerde geniş çaplı 
suiistimaller olmaktadır. Geçen gün bir gazetede 580 
milyon dolarlık bir hayalî ihracat haberi vardı; 
«5,5 milyar lira vergi iadesi alınmış» deniyordu. Ay
lardan beri bu haberler gazetelerde çıkmaktadır. De
mek ki, bu teşvik sisteminde bir sakatlık, bir kontrol
süzlük var değerli arkadaşlarım. IBunu İsviçre'de otu
ran Şelefyan bile ifade etti. Bir tanesini de bu kürsü-
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ye ben getirmiştim; (Hükümet adına konuşan Sayın 
Bakan da olayı doğruladı. Diğer bir örnek de çay 
için verilen belgedir, ilki gün önce burada tekrar söz 
konusu edildi. 

'Bu gibi olayların devam etmemesi için, Devlet 
Planlama Teşkilatı bu konulardaki sorumluluğunu 
ciddî olarak yerine getirmeli, bu gibi usulsüz ve ka
nunsuz işlere engel olacak önlemleri ciddî surette al
malıdır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı yeni ya
tırımlar için teşvik belgesi vermeden önce, bu proje
lerin her türlü proje ve fizibilite çalışmalarını sıkı 
bir şekilde denetimden geçirmelidir. 

Değinmek istediğim diğer önemli bir konu da, 
Türkiye'de yerli mühendislik hizmetlerinin en üst 
düzeyde yeni projeleri kullanmasına Devlet Planla
maca özen gösterilmesi ve bu hizmetleri veren kuru
luşlara yardımcı olunmasıdır ve mecbur olunmadık
ça. da yabancı firmalardan hizmet beklenmemesddir. 
Geçmişte yabancı firmalara milyonlar ödenerek bir
çok proje, fizibilite çalışmaları yaptırıldı. Ancak üzü
lerek söyleyeyim ki, bunların büyük bir kısmı raflar
da bekletilmektedir. Diğer taraJftan imalat sanayiinde, 
özellikle de enerji projelerinin gerçekleşmesinde ve 
zamanında 'hizmete geçirilmesinde büyük katkıları 
olacak HEMİSAN gibi projelerle Türkiye'nin sanayi
leşmesinde Jcilit teşkil eden diğer «SAN»lı projelere 
öncelik ve ağırlık verilmesine Devlet Planlamaca mut
laka gereken ilgi ve destek gösterilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, ̂ Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesi dolayısıyla önemli gördüğüm bazı konulan 
dile getirdim. Ülkemizde her yönüyle sağlıklı ve mut
lu bir toplum yaratmanın yolu, bugün mevcut olan 
eşitsizlik ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla' 
olur. Bu hususta Devlet Planlamaya önceki yıllardan 
çok daha büyük bir sorumluluk düşmektedir. Eğer 
bu plan döneminde de bu dengesizlikleri gidermezsek 
ne plana, ne de planlamaya inanacak kimseyi bulama
yız. Devlet.Planlamanın bu tarihi misyonunu bilerek 
ve geçmişteki tecrübesiyle daha büyük ve dinamik 
bir çalışmaya girerek, ulusumuzun özlemini duydu
ğu kalkınmış Türkiye'ye giden yolda kendisine düşen 
görevi en üstün bir şekilde yapmasını gönülden diler, 
hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. '(Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli milletvekilleri, şimdi de, şahısları adına 

söz istemiş bulunan milletvekillerine söz vereceğim. 
önce, bu bütçenin lehinde konuşmak isteyen millet
vekiline söz vereceğim. Sırasıyla milletvekillerine so
ruyorum; ilk olarak lehinde konuşacağım diyen mil
letvekiline söz vereceğim, 

Sayın Nalbantoğlu?.. 
BtüUl NAUBANTOĞUU przurum) — Aley

hinde. 
IBAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu?.. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) 

— Üzerinde, 
BAŞKAN — Sayın Altay?.. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Konuşmayaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu?.. 
PAŞA SARIOĞLU l(IAğn) — Ben vazgeçtim Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Usulü tem uyguluyorum; listenin 
sonuna kadar lehinde konuşacak olanı arayacağım. 

Sayın Muzaffer İlhan?.. lYok. 
Sayın özarslan?.. Yok, 
Sayın Akkılıç?.. Yok« 
Sayın Sanman?., 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Lehinde. 
İBAŞIKAN — Lehinde buyurun efendim. 
Burada olmayan milletvekillerinin söz hakkı kal

mamıştır, sırası geçmiştir. 

'DEVLET BAKAMI VE 'BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA EİRDBM \$xmk) — Sayın Baş
kan, konuşmacıdan sonra söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Saruhan; süreniz 10 dakikadır. 

JSMAÎL SARUHAN ((Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Türkiye'de Birinci Kalkınma 
Planıyla bunu takip eden 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve da
ha bundan sonra Türkiye'de uygulanması gereken 
kalkınma planlarının Türk Milletinin yapısına uygun 
ve dünyanın gelişmiş ülkelerindeki metotların bu plan
da yer almasında büyük rolü. olan Devlet Planlama 
Teşkilatının ortaya koymuş olduğu gayretleri ve 
Anavatan Partisinin de Hükümet olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden geçirip yürürlüğe koyduğu 
bu kanunun, gerçekten bir reform kanunu olduğu
nu kabul etmemek mümkün değildir. Türkiye'de kal
kınma planlarının, uygulamada istenen düzeye ulaş
madığı bilinmektedir. Onun için yeni sistemin, ya
ni liberal ekonominin lokomotifi durumunda olan bu 
kanunla, büyük hizmetler göreceğimiz muhakkaktır. 
Bunu, Devlet Planlama Teşkilatının 15-20 yıllık tec
rübesi sonunda yaptığı ve Türkiye'nin gerek sanayi
leşmesi ve gerekse Türk Milletinin refahını büyüte
cek bir çalışmanın ürünü olarak görmemek müm
kün değildir, 
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Şu halde, Türkiye'de işsizliğin büyük boyutlara 
ulaşmasında, planın iyi işlemesi ve Türkiye'de uygu
lanan karma ekonominin hiçbir şey getirmemesinin 
payı olmuştur. Karma ekonominin dünyada bu şe
kilde örneklerini görmenin de mümkün olmadığını 
söyleyebilirim. (Bilindiği üzere ekonomide uygulanan 
ya liberal ekonomi veya sosyalist ekonomidir, bun
lar bilinmektedir. Ama bizde her şeyin' karma karı
şık yapıldığı gibi, yine karma ekonomi ile de bir yere 
Yarılamadığının sonucu olarak 3 milyona varan işsiz
liğin ve bu işsizlere yeni ekmek kapısını açacak olan 
Devletin yol göstermesinde esas yine özel sektörün 
ağırlığının var olduğunu ve bu Plan sayesinde bu or
tamın yaratilacağına inanıyoruz. O itibarla, Türk Mil
letinin aile bireylerinin yapısını bilmeden, onun eği
limlerinin hangi noktada olduğunun araştırılması ya
pılmadan gerçekleştirilmesi gereken planların bugün 
bu noktada başarısızlığa uğradığını görüyoruz. 

Şu andaki 1985 yılında yürürlüğe girecek kalkın
ma planlarıyla hem özel sektörün daha rahat çalış
ması sağlanacak ve hem de (Anavatan Partisi grubu 
adına konuşan sayın değerli milletvekilimizin de ifa
de ettiği gibi, yabancı sermayenin Türkiye'ye kayıp 
değil yarar sağlayacağının bilincine varıldığına inanı
yorum. Onun için de ülkemizde yeraltı ve yerüstü 
serveti olarak isimlendirdiğimiz bu serveti eğer biz 
20 nci asrın sonlarında dahi değerlendiremiyor isek. 
Yüce Milletimizin hizmetine sunmada gecikiyor isek, 
yapmış olduğumuz hizmetlerin... 

ŞOKRİÜ BABACAN '(Kırklareli) — Satalım git
sin; memleketin altını da, üstünü de satalım. 

İSMAİL SARÖHAN ı(Devamla) — Bunu sanı
yorum satmayanların 3 milyon insanın işsiz kalması
nı da bu kürsüde veya nutuk meydanlarında söyle
meye halkları yoktur. 

3ÖKJRÜ ,BAiBACAN ıdKırklareli) — IBunun onun
la ne alakası var? 

•İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Evet, alaka
sı var. Zira, uygulanacak kalkınma planının en önem
li hedeflerinden birisi de işsizliği ortadan kaldırmak
tır. Ülkemizde 1,5 milyon meskensiz insanı bir yan
dan oturabileceği meskene kavuşturmak, bir yandan 
da yatırımı çoğaltmak bunun hedefleridir. Bununla 
alakalı olacağı içindir ki, bu dönemdeki Devlet Plan
lama Teşkilatı, esas fonksiyonunu icra eden bir dö
nem içerisinde bulunuyor. Onun için de bunlar bir 
bütün olarak ele alındığında, eğer işsizlikj sanayileş
me, iktisadî kalkınmanın hedeflerini bilemezseniz* 
ulaştıramazsınız. 

11 . 12 . 1984 O : 1 

Şu söylenebilir mi; Türk Milletinin iktisadî kal
kınmasındaki gayretlerin gecikmesindeki neden ne
dir? Geçmiş dönemlerde yabancı sermayeyi isteme
yenler yanlış davranış içinde olduklarını hem ken
dileri görmüş, hem de bunun ıstırabını çeken Yüce 
Türk Milleti olmuştur. Bu büyük milletin gerek alt
yapıdan yoksun kılınması ve gerekse ekonomik güce 
kavuşmasındafci engellerin varolduğu ortadadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının ülkenin lokomotifi 
olduğunu söylemiştim. Şu halde görüşmekte olduğu
muz Devlet (Planlatma Teşkilatının Bütçesi aslında çok 
daha büyük imkânlarla tahakkuk ederse, sanıyorum 
ki 5 yıl sonra Türkiye'nin bütünüyle katlanaca
ğından endişe duyarak değil, bugünden sevinç duy
manın heyecanını yaşamak gerekir, bunun arzusunda
yım. Onun için de bu Bütçenin Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı çalışmaların 
bundan sonra da devam edeceğine inanarak hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın (Saruhan. 
Sayın Nalbantoğlu bütçenin aleyhinde söz almış

lardır. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu; süreye uymanızı ri

ca ediyorum. 
HİLMİ NALBANTOĞLU l(Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. Bu teşkilatın bütçesi hakkında bir şeyler 
konuşayım istedim; fakat kime konuşayım?.. Ama, 
yine de konuşacağım. 

(KİÜLTÜR VE TURİÎZİM BAKANI MEHMET 
MÜKERR'BM TAŞÇIOĞLU l(Sivas) — İBiz bura
dayız efendim. 

HİÎDMIİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bû teş
kilât, 1961 yılında 91 sayılı Yasayla kurulmuş ve ne 
yazıktır ki, kurulduğu günden beri rüştünü ispat ede
memiştir. Yani, örgütün istikrarı sağlanamamış, kad
roları ve kadroları işgal eden ehil görevlilerin de ger
çekçi bir görev felsefesi teşekkül edememiş, memle
ket gerçeklerine ters düşen planlamalar yapmak su
retiyle de yatırım dengesizliklerine bile neden olmuş
tur., 

Başlangıçta, plan-pilav savlarının gelişmemişliği 
içinde bocalayan bu Örgüt, bilahara <«̂ Plan yol mu gös
terici olmalı, yoksa emredici mi olmalı?» savları için
de bocalamıştır. Nihayet Planlama, hükümetlere al
ternatifler sunan bir dokümantasyon bürosu haline 
getirilmiş, alternatifleri seçme işi hükümetlere bıra
kılmış ve şimdi de görülüyor ki, Planlama Sayın 
özal'ın direktifleri doğrultusunda bir plan Ve buna 
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•göre yatırım programları yapar duruma gelmiştir. 
Yani bir noter müessesesi 'halindedir. 

Tabiatıyla bu olguda, bu teşkilatın başına getiri
len sayın müsteşarın, ISayın özal'la özel Özallar meş
vereti kuşkusuz ki özel önem taşımaktadır. Bu iş ve 
sözbırlifclerihi de bu arada 'özellikle kutlarım, övgüy
le anarım. 

Geçmişte 'bu teşkilatın memleket gerçeklerine ters 
düşen planlamalar yaptığını söylemiş/tim. örneğin bu 
teşkilat ilk olarak gelişmişlik göstergelerine göre 20 
kadar ili kalkınmada öncelikli yöre ilan etmişken, son
raları bu sayıyı 04, 28, 312 ve hatta 37'ye kadar çıkar
masını da becerebilmiştir. O suretle ki, teşvik kredi
lerini alarak Anadolu'ya yatırım yapmak için gitmek 
istemeyen şirketlerin gönlüne -uyarak Çerkezköy gibi 
yöreleri bile, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına 
alabilmiştir. Halbuki asıl görev amacı uzun vadeli 
plan ve yıllık programlar çerçevesi içerisinde memle
ket gerçeklerine uygun, gerekli planlan hazırlamak, 
planları uygulamaya kavuşturmaktır. Memleket ger
çekleri, kalkınmada öncelikli yörelerin önce altyapı
larını tamamlamak ve oralarda gerek kamu, gerekse 
özel üretim yatırımlarını, yani fabrikaları yaparak kal
kındırmak, işsizliği önlemek olmalıydı. Fakat ne ol
muştur; hem altyapı yatırımları, hem de fabrika ya
tırımları, gerek kamu eliyle, gerekse teşvik kredile
riyle desteklenen özel sektör eliyle hep İstanbul, İz
mir, Bursa ve Adana yörelerinde yapılmıştır. 1983 
yılı «onu itibariyle bu iddiamı sanırım ki, Sayın Baş
bakanımız da ve Devlet Planlama Teşkilâtı kaynakla
rı da kabul edeceklerdir. Şöyle ki, o yıla kadar yapı
lan yatırımlar İstanbul civarında -ki Çerkezköy'den 
İzmit'e kadar - yüzde 38 nispetinde, Bursa civarın
da yüzde 6, İzmir civarında yüzde 8 ve Adana civa
rında da yüzde 12'dir. Yalanım varsa çıkarsınlar. Zi
ra durum ortada. İstanbul'dan İzmit'e ve Çerkezköy'e 
kadar, Bursa civarında, İzmir ve Adana'da fabrika
lar dolu ve çevresi de Anadolu'nun çeşitli şehirlerin
den tarlasını bırakıp, yorganını sırtlayarak gelip, iş 
bulduktan sonra başını sokacak bir gecekondu da ya
pabilmiş olan gecekonducularla dolu. İBu manzara
ları ve hakikatleri kim inkâr edebilir? 

-Şimdi de 1984'den beri geri kalmış illerimize bu 
Hükümetimiz tarafından bir yatırım bekliyoruz. Fa
kat Sayın özal diyorlar ki, «Ben teşvik tedbirleriyle 
bu işi özel sektöre yaptıracağım.» înşalüah. Zira Mec
lisimize 1 sıra sayılı tasarı olarak getirilen yasa 10-12 
aydan beri yürürlüktedir. Bizler önce bu yasanın 
«Kalkınmada öncelikli yörelere ve plan ve program

larda öngörülen sektörlerde» diye yer alan maddesin
deki «IPlan ve programlarda 'öngörülen sektörler» kıs
mından kuşku duyduğumuzu, bunun çıkarılmasını, 
«Kalkınmada öncelikli yöre» tabirini maksadınıza kı
lıf olarak kullanmayın diye.ısrar etmiştik; fakat ka
bul edilmedi, yasa olduğu gibi çıktı. 

Bu yasanın çıkışından sonra 10 ay süre içerisinde 
iki defa önerge verdim. Cevaplarını da aldım, dos
yamda mevcut. Bu yasaya göre teşvik belgesi veri
len firma sayısı 1(10.5.11984 tarihinde verdiğim soru 
önergesine verilen cevapta) 236 olmuştu. Bu 'firma
lardan ancak '1'7'si kalkınmada öncelikli yörelerde 
yatırım yapacaktı, öyle teşvikler verilmişti. İnşallah 
onlar da yatırımlardan şimdiye kadar vazgeçmemiş
lerdir. Son durumu da tabiatıyla öğrenmek istiyorum 
yetkililerden., 

Kalkınmada öncelikli yörelerin halkı ve onların 
vekilleri olarak bizler her şeyden önce hükümetler
den ve tabiatıyla Devlet Planlama Teşkilâtından ve 
hatta tespitleri veren mercilerden samimiyet ve hüsnü
niyet bekliyoruz. Devlet Planlama Teşkilâtının kad
rosunu, uzman sayısını öğrenemediğim için bu konu
da konuşamıyorum ama bilmek de istiyorum. Sade
ce şunu arz edeceğim; bu teşkilâtta 1975 yılında 110 
uzman, 138 uzman yardımcısı vardı. Bu sayıyı o ta
rihte de hayretle karşılamıştım. Halbuki Fransa'da 
benzer bir teşkilatta o anda ancak 40 uzman bulunu
yordu. Umarım ki, şimdi de bir uzman enflasyonu 
yoktur. Varsa zaten Hükümetimiz bu enflasyon ile 
de mücadele etmektedir sanıyorum. 

Bu teşkilatın bir de IKalkınmada öncelikli Yöre
ler Dairesi vardır. Esasen, Devlet Planlama Teşkilatı 
topyekûn memleket gerçeklerini göz önüne alarak 
plan ve bütçelerde kalkınmada öncelikli illerin en ge
ri kalmış olanlarına öncelik verecek şekilde düzenle
yecektir. Tabiî .illerin sektörsel olarak geri olanlarını 
da yükseltici şekilde bütçe yatıranları yapacaktır di
ye düşünüyoruz ve böyle olmasını istiyor, bekliyoruz. 
Halbuki yıllardan beridir, hatta şu geçtiğimiz 1984 
yılında bile böyle olmamış, geri kalmış yörelerin ve 
o yöre illerinin sorunları hâlâ bitmemiştir; yatırım
lar oralara gitmemiştir, özel sektör de zaten gitme
mektedir; 238'de 17. 

Demek ki teşkilât hâlâ görevini müdrik hale gel
memiştir. Bu nedenle, olmalı ki ta o tarihten beri bu 
kuruluşa Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi ola
rak etken olacak bir daire eklenmiştir. Fakat ne ya
zıktır ki bu dairenin kurulmuş olması bile, adına 
rağmen, geri kalmış yörelerin problemlerini ne gere-
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ği şekilde tespit etmiş ine de /hükümet programlarında 
yer verilmiş ve ne de teşvik yönlendirilmeleri bu ge
rek üzere yapılabilmiştir; yatırımlar yapılmamış ve 
illerin sorunları hâlâ da sorun olmakta devam edip 
gitmektedir ve gidecektir de. 

Bu daire de görevini yapmıyorsa bir umut levha
sı olarak bizlere tutulmasın, lütfen, kapatılsın. Bizim, 
böyle levhalarla avutulmaya ihtiyacımız yok; gerekli 
görevlerin yapılmasına ve gereken yatırım ve teşvik 
yönlendirmelerine ihtiyacımız var. Aksi takdirde, 
böyle bir daire hem kendi ismine hem de Devlet Plan
lama Teşkilatına bir bühtan ve bizlerle alay olur. 

Şimdi, oturumun açıldığı sırada elektriklerin sön
mesinden dolayı, bundan esinlenerek Devlet 'Plan
lama Teşkilâtına da çöken bir karanlığı ve gerekse 
başka bir karanlığı da müsaadenizle bir adaptasyon 
şiir ile arz ederek sözlerimi bitireceğim. 

Doğuyu kaplamış bir kara perde, 
(Bulalım diyen yok deva bu derde, 
Sayın özal'lar dermanınız nerede, 
İBizi koymayın bu beklentide. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar). 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğ-

lu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
(DEVLET ©AKANI VE BAŞBAKAN 'YARDIM

CISI ISİMET KAYA ERDEM i(!tzmir) Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teş
kilatımızın 1985 (Malî Yılı IBütçesi hakkında sayın 
grup sözcülerinin ve çok değerli milletvekillerinin gö
rüş, tenkit, ve temennilerini dikkatle izledik, yarar
landık ve 1985 yılı bütçe uygulamasında büyük ölçü
de bu görüşler ışığında uygulama yapılarak tarafınız
dan da tasvip edildiği takdirde 1985 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatı, kendisine verilen görevleri çok 
daha iyi bir şekilde bu Bütçe ile yapma imkânına 
kavuşacaktır. 

1985 (Malî Yılı IBütçesi tartışılırken, Devlet Plan
lama Teşkilatımızın hazırlamış olduğu 'Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ve plan hazırlıkları konusu 
üzerinde sayın milletvekillerimiz özellikle durdular. 
JBu görüşlerin bir kısmına iştirak etmekle beraber, bir 
kısmına da katılmamız mümkün olamamaktadır; bu 
konularla ilgili görüşlerimizi arz edeceğim. 

Beş yıllık kalkınma planlarını ve planları Devlet 
Planlama Teşkilatı hazırlamaktadır. Hepimiz biliyo
ruz ki, bu planlar Devlet Planlama Teşkilatında yüz
lerce uzman ve ihtisas komisyonlarında çalışan sayı
şız ihtisas elşmanlarınm iştirakiyle olgunlaşmakta, 

1 hükümetlerden geçtikten sonra, da sayın Yüce IMec-
J lisin tasvibiyle uygulamaya konulmaktadır. Bu bakım-
I dan, bu planların o dönemde görev yapmış müsteşar-
I 1ar tarafından hazırlandığı görüşüne iştirak etmiyoruz. 

Plan hazırlıklarında, müsteşarların ötesinde büyük 
bir kitle, ondan sonra da hükümetler vardır ve her 

I şeyden evvel Yüce Meclisin katkısınada mazhar ol-
j maktadır. Zikredilmesi gerekecekse, o devrenin mec

lislerini belirtmek daha doğru olacaktıi". 

Diğer bir konu, Beşinci Beş Yıllık (Kalkınma Pla
nının Dünya Bankası modelleriyle veya onun kat
kısıyla hazırlandığı yönde bir görüş ileri sürülmüştür. 
Bu herhalde )Sayın Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarının Dünya Bankasından Devlet Planlama Teş
kilatına Mayıs ayında gelişinden kaynaklanmaktadır. 
Biliyoruz ki, 1982 yılında Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı model çalışmaları başlamış olup, büyük 

I ölçüde her şeyi 1983 yılında tamamlanmıştır. Yalnız, 
belirli anahedefleri'n yeni Hükümet tarafından veril
mesini sağlamak için bu Plan, yeni Hükümetin ku-

I ruİmasını beklemiştir, ondan sonra da süratle tamam-
I lanmıştır. Bu modeller bizim bugüne kadar uyguladı

ğımız modellerdir. Yalnız son model, çok daha ev
velinden daha iyi bir şekle getirmek için revize edil
miştir. ıBu modelin demode olduğu veya iyi olmadı
ğı söylenebilir, tartışılabilir. Fakat mayıs ayından son
ra Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bir model 

I değişikliği yapılmasının da o safhadan sonra müm-
I kün olamayacağını takdirlerinize arz ederim-

I Beş yıllık kalkınma planlarının veya planların 
hazırlanmasının sağlam istatistik! bilgilere dayanıl
ması konusunda sayın milletvekili arkadaşlarımın gö
rüşlerine katılıyorum. Doğru ve daha iyi uygulanabi-

I lir planların sağlam istatistik! bilgilere dayanması 
I şarttır. Bu konuda gayet tabiî eldeki mevcut müesse

seleri, bu bilgileri sağlam olarak verecek şekilde ge
liştirmemiz lazımdır. Hükümet olarak biz bu konu 

I üzerinde çok hassasiyetle durmaktayız. 
Diğer bir konu da Rolling planing dediğimiz hu-

I sustur. Bu konuda sayın grup sözcüsünün temenni
lerine biz de iştirak ediyoruz. Daha evvelki görüşme
lerde de bir nebze bahsedilmişti. Hakikaten planın bu 

I yönde daha hareketli, daha gerçek, hadiselere daha 
I çabuk uyum sağlayabileceğine de inanıyorum. Bu ko-
I nudaki çalışmalar hızla ilerlemektedir. Huzurunuza; 
I bu konuyla alakalı bir kanun tasarısıyla da geleceğiz. 
I Devlet Planlama Teşkilatımızın koordinasyon gö-
I revini, muhtelif kuruluşlarla alakalı olarak ve ekonö-
| mi konularda, Yüksek Planlama Kurulunun da teşek-
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Ikül ıtarzı itibariyle tam yapamayacağı konusunda fi
kirler ileri sürüldü. Yalnız bu koordinasyon görevini 
yerine getirirken Yüksek Planlama IKurulu dışında 
Ekonomik İşler Yüksek (Koordinasyon IKurulu ve 
Para Kredi (Kurulu gibi, ekonomide hakikaten teknis
yen düzeyinde büyük katkıları olan ekonomik koor
dinasyon kurulları da vardır, bu kurullarda Devlet 
Planlama Teşkilâtı sekreterya görevini yapar. Ağırlık
lı bir görevi vardır. Biz bu yönüyle de, sayın millet
vekili arkadaşımızın bahsettikleri gibi koordinasyon 
konusundaki eksikliğinin söz konusu olmadığını ve 
hu konuda gerekli katkıların yapılabileceğine de emi
niz., 

Kısaca bunun ötesinde Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da bu senenin 10 ayında 50 milyar tutarında, 
83 projeye teşvik belgesi verilmiştir. Bu konuyu da, 
sayın (milletvekili arkadaşlarımız konuşmalarında bu 
yöne değindikleri için belirtmek istiyorum. Yalnız (bu 
teşvik kararlan ki, biliyorsunuz 1984 yılı içinde ka
nunla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yeni teşvik 
kararları getirilmiştir, bunların sonucu olarak 1984' 
ün özellikle ikinci ayından sonra artışlar başlamış
tır. IBu (bahsettiğim 83 proje bu şekildedir. Öyle ümit 
ediyoruz ki, 1985 yılında Doğu ve Güneydoğu Anado-
luVa bu teşvikten istifade etmek suretiyle yeni proje
ler gelecektir ve bunların adetleri çok daha fazla 
olacaktır.! 

HttüJMİ INtAÜBtANTOĞLU (Erzurum) — Bütün 
teşvik sayısı ne kadardır Sayın (Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Olur, 
onu da arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, sorular kısmı
na sonra geçeceğiz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Devlet 
Planlama Teşkilatımızın 223 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameyle teşkilatının ve görevlerinin yeni
den belirlendiği bilinmektedir. Kanun hükmündeki 
kararname konusunda, özellikle serbest bölgelerle 
alakalı olarak birtakım tenkitler ileri sürülmüştü. Biz 
Devlet Planlama Teşkilatının, Devletin idarî refor
mu esnasında en uygun şekliyle bir teşkilat ve görev
lendirilme yaptığı kanâatini taşıyoruz. Bu konunun 
kanun hükmündeki kararnamenin, Yüce Mecliste ve 
komisyonlardaki tartışmalar sırasında tekrar günde
me geleceği ve uzun uzun tartışılacağı için burada, 
bu bütçe müzakereleri esnasında bunları belirtmekle 
yetinmek istiyorum. 
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Kamu yatırımlarının projelerinin izlenmesi ve de
netimi Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dai
resinin aslî görevleri arasındadır. Bu bakımdan bu 
görevi, Devlet Planlama Teşkilatının yapabilmesi ba
kımından, her şeyden evvel yatırımların yerinde ve 
ne safhada olduğunun muntazam bir şekilde takibi 
çok önem arz etmektedir. Bu yönüyle tenkitlerde bu
lunan arkadaşlarıma iştirak ediyorum. Devlet Plan
lama Teşküatı yatırımları bu yönüyle takip için teş
kilatlanmıştır ve zaten bu 223 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamede de biz özellikle bu yönlere ağır
lık vermiş bulunuyoruz. Her şeyden evvel bunun ye
tişmiş eleman ve bu konularda teşkilatlanma ile çok 
yakın ilgisi vardır. Süratle bu konuda da çalışmalar 
tamamlanmaktadır. Daha müessir bir kontrol ve de
netim yapılmaya çalışılacaktır. 

Geri kalmış yörelerdeki yatırımların az olması 
konusu tenkit edilmektedir. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleriyle geri kalmış yörelerdeki yatırım
ların teşviki için Hükümet olarak çok ciddî önlemler 
aldığımız kanaatindeyim. Belki kâfi olmayabilir; 
ama bunun devamları da gelecektir. Bir kanun çıka
rılmıştır. Bu kanuna istinaden kararnamelerle yeni 
teşvikler getirilmiştir. Bunların ötesinde, 1985 yılında 
bu bölgelere verilen yatırımlar büyük ölçüde artırıl
mıştır; yani 1984 yılına nazaran 1985 yılında bu böl
gelere verilen yatırım yüzde 125 oranında artırılmış
tır. 

Bu büyük ölçüde bir. artıştır ve hatta bu yöreler 
için gelen hazır bütün su projeleri, yol projeleri, elek
trik projeleri; bütün projelerin programa alınması üze
rinde prensip kararma varılmıştır ve bundan dolayı 
yüzde 125'lik bir artış sağlanmıştır. Toplam kamu 
yatırımları içerisinde bu yörelere verilen yatırımların 
toplamı 1983 yılında yüzde 17 iken, 1984 yılında bu 
yüzden 18'e yükselmişti. Biz bunu, bü yüzde 125'lik 
artışla yüzde 25'e yükseltmiş bulunuyoruz. Bu elde
ki mevcut imkânlar ve hazır projelerle yapılabilen 
büyük bir atılımdır. Muhakkak ki, 1985 yılında bu 
yörelerin proje hazırlıkları da tamamlandığı takdir
de, 1986 yılı için çok daha büyük yatırımların bu yö
relere intikali mümkün olacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesiyle ilgili sayın 
milletvekili arkadaşlarımın genelde söyledikleri ko
nulara cevaplarım bunlardan ibarettir. Suallerinize 
cevap vermek üzere sözlerime son veriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. . 
Şimdi sorular kısmına geçiyoruz. Daha önceden 

başvuran milletvekillerine göre soru sırası tespit edil-
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mistir. Ancak, şu sırada soru sorma isteğinde bulu
nan varsa, onları da dahil edeceğim... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ben de soru soracağım. 

BAŞKAN — Soru kayıt işlemi böylece bitmiştir. 
tik soru sahibi Sayın Bayezit; buyurunuz. 
Sayın Bayezit, yalnızca soruyu lütfedin. Biliyor

sunuz soru ile ilgili bilgi vermek, İçtüzüğümüze göre 
mümkün değildir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -^ 
Tabiî Sayın Başkan; sadece kısaca suallerimi soraca
ğım. Sorum iki tane ve şıksız; dünkü gibi (A), (B) 
şıkları yok. 

1 inci sorum : 
Güney ve Güneydoğu Anadoluda; öncelikli yöre

lerde değil, Güney ve Güneydoğu Anadoluda yatırım 
yapmak için başvurup teşvik belgesi alan ve fiilen 
yatırımı başlatan özel teşebbüs kaç tanedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ko
nuda halihazırda yanımda olan bilgi şudur : 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için 50 milyar 
Türk Liralık 83 proje var. Yalnız bunların ne kada
rı özel kesim, ne kadarı kamudur; şu safhada bir bil
gi vermem mümkün değil. Arkadaşlarımdan bilgi al
dığım takdirde kendisine ayrıca takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, ikinci sorunuzu so
runuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Teşekkür ederim. 

Ekonomik politikanızda çok önemli olan bir ko
nu olduğu için, isterdim ki, Sayın Bakan 3 tanedir, 
5 tanedir diye cevap verebilmiş olsaydı. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen sorularınızı 
sorunuz ve bitiriniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İkinci sualimi soruyorum : 

Uzun vadeli planda ve yıllık programlarda yer 
alan tedbirler; Yüce Meclisçe bu tedbirler çerçevesin
de yasal bir düzenleme yapmadan, mücerret plan ve 
programlarda mevcut bulunması nedeniyle hukuken 
uygulama safhasına konulabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yıllık 
programlarda teşvik olarak öngörülen bir konuda 
Devlet Planlama Teşkilatının herhangi bir surette be

lirli şartlarla teşvik vermesinin, kendisi yönünden 
herhangi bir hukukî sakıncası olmadığı kanaatinde* 
yim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in so

rularını okutuyorum : 
1. izmir - Nemrut bölgesinde kurulması daha 

önce öngörülmüş bulunan «Nemrut Serbest Bölge» 
projesiyle ilgili çalışmalar ne durumdadır? Bu konu
da alınmış bir karar var mıdır? 

2. Millî plan çerçevesi içerisinde bölge düzeyin
de ' hazırlanarak uygulamaya konulmuş «Bölge plan
ları» var mıdır, varsa hangi bölgeler için uygulama
ya konulmuştur? 

3. Daha önceki plan dönemlerinde geliştirilerek 
uygulamaya konulmuş olan «İl mahallî idareler plan
laması» (İLMIP), «Merkez köyler ihdası projesi», 
«Toplum kalkınması uygulanması» çalışmaları halen 
devam etmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — İzmir -
Nemrut bölgesinde gerçekleştirilmek istenilen serbest 
bölgelerle ilgili arazi mülkiyeti üzerindeki çalışmalar 
devam etmektedir. Biliyorsunuz, Bakanlar Kurulu
nun bir kararıyla Antalya ve Mersin'in serbest bölge 
olması üzerindeki çalışmalar tamamlanmaktadır ve 
bu 1985 yılının 9 uncu ayından sonra zannediyorum 
faaliyete geçebilecek durumdadır. Nemrut konusun
da da arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra, ulus
lararası finans kuruluşlarıyla da temas edilmek sure
tiyle 1985 yılının 2 nci yarısından sonra bu konuda 
faaliyete geçilebileceği anlaşılmaktadır. 

Serbest bölgeler konusu Devlet Planlama Teşkila
tına 223 sayılı Kanunla bir daire olarak bağlanmış
tır ve çalışmalar burada devam etmektedir. Bölge dü
zeyinde planlama ise, daha önce Çukurova bölgesi 
için yapılmıştır. Kısmî bir çalışma da Elazığ - Keban 
bölgesi için 1969 yıllarında uygulanmıştır. Bu tip ça
lışmaların faydalı olduğu şüphesizdir ve Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da bu «Esnek bölge» kav
ramı ile vurgulanmaktadır ki, biz de bu bölge çalış
maları yapılması fikrine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan'ın soru

sunu okuyorum : 
Erzurum'un Tortum İlçesinde Sümerbank tarafın

dan yapılan ve yüzde 90'ı bitirilmiş bulunan iplik 
fabrikasının makineleri daha monte edilmediğinden; 
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yerine, meyvenin bol olduğu bu yörede bu binaların 
meyvesuyu fabrikasına çevrilmesi ve tamamlanması 
Hükümetçe mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Milletvekilinin sormuş olduğu soruya cevabım şudur: 
Devlet Planlama Teşkilatının yarım kalmış binalar 
veya tamamlanamamış olan tesisler süratle en iyi şe
kilde nasıl ekonomiye sokulabilir şeklinde yaptığı ça
lışmalar meyanında değerlendirilecektir. Bu safhada 
söyleyebileceklerim budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in sorusunu 

okutuyorum : 
Devlet Planlama Teşkilatında çalışmak üzere 

Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini üstlenen Sa
yın Yusuf Bozkurt'u, çok yoğun hizmetler varken, 
herhangi bir bankanın yönetim kurulu üyeliğine de 
getirilmesinin gerekçesi nedir? Bir genel müdürün 
başkanlığını yaptığı bir kurulun üyeliğini bir müste
şar nasıl üstlenebilir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ko
nuyu Başbakanlık Bütçesinin genel değerlendirmesin
de de söylemiştim. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yö
netim kurullarında, fiilen görev yapan müsteşar, ge
nel müdür, genel müdür yardımcısı seviyesindeki gö
revlilerin ek görev alarak çalışmaları yeni değildir; 
uzun dönemlerden beri bu şekildeki bir uygulama 
mevcuttur. Bu, uygulamada, o görevin ora ile ilişki
leri göz önünde alınmak suretiyle verilmektedir. Da
ha evvel bir örneğini de vermiştik. Biz Hükümet ola
rak böyle bir ek görevi; o kuruluştan beklediğimiz, 
düşündüğümüz geleceğe matuf ve bugünkü durumuy
la alakalı bazı düşüncelerin, o görevinin bulunduğu 
mevkiin de gerektirdiği birtakım imkânlarla daha 
koordine çalışmasında yararlı olabileceği kanaatini 
düşünerek veriyoruz. Daha evvel de birçok örneğini 
söyledik. 

Mesela Türkiye Petrolleri Yönetim Kuruluna Ha
zineden genel müdür seviyesinde bir arkadaş gönde
riyoruz. Bu senelerdir olmuştur. Hatta 1960 yılından 
beri bu uygulama vardır. Niçin? O kuruluşun Hazi
neyle ilişkileri böyledir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yanlış biliyorsu
nuz. Başka türlüdür o uygulama. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yine 
aynı şekilde TEK'e Hazineden verdik; genel müdürdü 
gönderdik. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yanlış izahat ve
riyor Sayın Başkan. Biz de yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen müsaade edin 
Sayın Bakan izahatına devam etsin. * 

Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 20 se
ne ben bu görevi yaptım. Hiç merak etme, yanlış de
ğil; öğrenirsin. 

TEK Yönetinı Kuruluna Hazineden o işlerle ala
kalı genel müdürü verdik. 

Aynı şekilde ithalat Genel Müdürü, ithalat konu
larıyla çok yakından ilgili bir Kamu İktisadî Teşeb
büsünün yönetim kuruluna görevli olarak verilmiştir. 
Bunlar, bu ilişkiler itibariyle Resmî Gazetede çıktı. 
Tek değildir... 

SALİH EREL (Konya) — Emniyet Genel Müdü
rünün Petrol Ofisi ile ne ilişkisi var Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Onun 
ne ilişkisi olduğunu biz Hükümet olarak değerlendir
dik verdik efendim. (HP sıralarından gürültüler). Hep
sinin ne gerekle verildiğinin Hükümet tarafından ge
rekçeleri vardır, önemi vardır. 

SALİM EREL (Konya) — Onları söyleyin de 
dinleyelim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, devam edin 
etendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — İşte arz 
ediyorum. Bu uygulama kanunlara, geçmiş mevcut 
uygulamalara uygun bir tatbikattır. Farklı bir durum 
yoktur, yeni yaratılan bir durum değildir. Türkiye' 
de 440 sayılı Kanunun uygulanmaya başladığı 1964 
yılından itibaren tatbik edilen bir sistemdir. Yeni ge
tirdiğimiz bir konu değildir. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Efendim, 

doğrudur; bal partisine böyle uygundur. Bal tutan 
parmağını yalar. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Tülay 
öney'in sorularını okutuyorum : 
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1. 1984 yılı için öngörülen yüzde 5,7'lik kalkın
ma hızına ulaşmada tarım, sanayi ve hizmetler sek
törlerinin gelişme hızı ne olacaktır? Rakamsal ola
rak ifadesini rica ediyorum. 

2. Beşinci Planın son yılı olan 1989'da enflasyon 
hızının ne olacağını veya ne olması gerektiğini plan
ladınız? 

3. Yine, 1989 yılında Türk Lirasının dolar kar
şısındaki değerinin ne olacağını planladınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılında gayri safi 
millî hâsılada en son yapılan tahminler 3 üncü tah
mindir; yüzde 5,7'dir. Bunun içerisinde ulaştırma, ha
berleşme yüzde 6,5; tarım yüzde 3,6; sanayi yüzde 
9,6; hizmetler yüzde 5,3'tür. Ortalaması ise, en son 
yapılan tahmine göre yüzde 5,7'dir. 

1984 yılında enflasyon hızının yüzde 10'a düşü
rülmesi hedeflenmiştir. Zaten bu, bizim. Hükümet 
Programında aynen yer alan bir husustur. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hükümet Prog
ramında yüzde 25 var. 

BAŞKAN — Buyurun, siz devam ediniz Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 1989'u 
soruyor Sayın Milletvekili; 1984 için değil. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Anlamazlar 
efendim. * 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET K A Y A J E R D E M (Devamla) — Sabit 
fiyatlarla, Planın son yılı olan 1989 yılında döviz fi
yatının ne olacağı konusunda herhangi bir hedef söz 
konusu değildir ve zaten yapılmaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan'ın yerin

den, Sayın Başbakan Yardımcısına dört sorusu var
dır. 

Sayın Kuşhan, yerinizden kısa olarak yalnız so
ruları sorun; bilgi vermeyin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yalnız soruları so
racağım Sayın Başkan. 

1. İğdır Ovasında Sümerbank'ca inşa edilmiş, in
şaatı tamamen bitmiş olmasına rağmen yıllarca yı
kılmaya terk edilmiş olan iplik fabrikasını 1985 yılı 
programına, Devlet Planlama Teşkilatı çalışmaların
da aldınız mı? 

11 , 12 .: 1984 O : 1 

BAŞKAN — Devam edin efendim, bütün soru
larınızı bitirin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teker teker sora
yım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usul böyle; bütün 
soruları bitiriyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 2. Kars Şeker Fab
rikası için Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünce is
timlak edilen; fakat sonra bir başka tarafa aktarıl
ması nedeniyle bugüne kadar programa alınmamış 
olan Kars Şeker Fabrikasını inşa etme konusu 1985 
yılı planında ve programlarında yer almış mıdır? 

3. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün 
11.12.1984; yani bugünkü tarih itibariyle Erzurum, 
Kars ve Ağrı illerindeki kombinalarının üreticiye ne 
kadar ödemesi gereken borcu vardır ve her kombina
nın ne kadardır? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, bun
lar sözlü soru şeklinde soruldu. Her seferinde aynı 
şey... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

Siz devam ediniz Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — 4. 1985 yılı planı 

dışında; yani yayınlanmış olan plan ve program dı
şında Doğu ve Güneydoğu Anadoluyu kalkındırmak 
için yeniden, kalkınmayı sağlayıcı ek bazı projeler 
plana dahil edilecek midir? 

5. Sayın Başbakan Yardımcısı biraz önce de tek
rar ifade ettiler («tekrar» kelimesinin üzerinde özel
likle duruyorum) «Bunu Hükümet bilir» demektedir
ler. Bu ifadeleriyle Sayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisine hesap vermek mecburiyetinde olmadıklarını mı 
ifade ediyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
milletveıkiillerimizin sorduğu suallerin, büyük ölçüde 
tabiî bu kürsüden derhal cevap verilebilecek mahi
yette sualler olmadığını kendilerinin de takdir ede
ceğini umarım. 

Yalnız, İğdır iplik Fabrikası ile alakalı konu, da
ha evvel de bahsettiğim gibi, bu çalışmalar esnasın
da, rehabilitasyon programı içerisinde değerlendirile
cektir. Konuya bakılıyor. Ne yapılacağı o zaman ve
rilecek bir karardır. 

Kars Şeker Fabrikası konusuna gelince ; Bizim 
Doğu illerimizde yeni şeker fabrikalarının nerelerde 
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ve ne şekilde kurulacağı konusunda ilgili bakanlık 
veya kuruluşlar çalışmalarını yapıyorlar. Kısa bir za
man içerisinde bu konuda bir karara varılacaktır. 

Et ve Balık Kurumunun borçlarıyla alakalı olarak 
bugünkü durumun ne olduğu hakkında, takdir ede
cekler ki, bir şey söylemem mümkün değil. 

Ben yalnız bu vesileyle sayın milletvekili arkadaş
larıma şunu belirtmek istiyorum : Destekleme ürün
lerinin alımında Devletin borçlarıyla alakalı paralar 
devamlılık arz eden bir husustur; yani bitip kesilme
diği için, devamlı mal alınması söz konusudur. Mese
la pamuk... Biz bu kürsüye çıkıp, «Pamuk için des
tekleme borcumuz yoktur» diyoruz; fakat o gün bir 
teslim yapılıyor. O gün teslim edilen malın bedelinin 
ertesi günü verilmesi söz konusu değil. Bizim bura
da kastettiğimiz konu, malını teslim etmiş, fakat be
delini 1 ay geçtiği halde alamamış olanları kapsıyor 
ki, bu şekilde bir borcun söz konusu olmadığını söy
lüyoruz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sa
yın Bakan, çiftçiye çok borcunuz var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Arz ede
ceğim. Hakikaten biz Hükümete geldiğimiz* zaman 
borcun ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum, şimdi 
borcun ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Biz çift
çinin ödenmemiş borcu olan 105 milyar lirayı Hü
kümet olduktan iki ay sonra ödedik. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunların içerisinde, 
hepiniz biliyorsunuz, 25 milyar liralık fındık bedeli
nin 18 milyarı ödenmemişti. Ne zaman ödenmemiş
ti? 25 Aralık 1983 tarihinde Hükümete geldiğimiz za
man. Bugün Fiskobirlik'in çiftçiye bir kuruş borcu 
yok. O var olan borç, üç gün önce teslim edilen ma
lın borcudur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aynı şekilde biz pamuk parasını ödedik. Ne za
man ödedik? Aralık ayının son günlerinde ödedik. 
Bugün durum nedir? Bugün bir kuruş borç yok. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu bakımdan, hadiselerin bu ölçüler içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Et ve Balık Kurumu konusuna gelince : Et ve 
Balık Kurumunun en geç 15 Aralık tarihine kadar hiç
bir borcu kalmaması ve bu paraların süratle öden
mesi konusunda ilgililere söylenilmiştir ve büyük öl
çüde de bu borçların bittiği kanaatini taşıyorum 
Bugün için hangi safhada olduğunu, gayet tabiî ilgili 
arkadaşlardan öğrenir, kendilerine bildiririz. 
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Diğer bir konu : Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine; yani kalkınmada öncelikli yörelere biz 
mümkün olduğu kadar yatırımları fazla yapmak ar
zusundayız. Biliyorsunuz Bütçede, «Yatırımları Hız
landırma» adı altında bir ödenek var. Bu ödenek, 
kalkınmada öncelikli yörelere ve çok zorunlu olan 
yerlere yeni yatırım imkânlarını sağlamak için Plan
lama emrine verilmiş olan ödenektir. Bu bakımdan, 
bahşettiğiniz yönde yeni yatırımların alınması da 
mümkündür.; 

Ben, ek görev konusunda Hükümetin gerekçele
riyle, her şeyiyle ıkendini her an müdafaa edebilece
ğini vurgulamak için, «Bunu Hükümet biliyor» de
dim. Yoksa, her zaman her yerde Hükümet yaptığı 
her icraatın hesabını verebilecek güçtedir ve bilgide
dir.; (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aynı zamanda he

sap vermek mecburiyetindedir. Lütfen bunu da söy
leyin. 

BAŞKAN — Şimdi Siirt Milletvekili Sayın Meh
met Abdürrezak Ceylan'ın bir sorusu var, okutuyo
rum : 

Başbakanlık Bütçesi görüşmelerinde Sayın Baş
bakan Yardımcısı Kaya Erdem'se, banker ve banker-
zedelerle ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Temcit 
pilavı yaptınız. 
•* BAŞKAN — Lütfen efendim. 

Sorunun okunmasına devam ediyoruz : 
«O tarihte* bankerlerle ilgili mevzuat mevcut ol

madığı için aksaklıklar olmuştur» şeklinde beyanda 
bulundular. 

O tarihte Maliye Bakanlığı görevini yürütmekte 
olan bir sorumlu olarak, mevzuatı olmayan banker 
faliyetlerine niçin müsaade ettiler, vatandaşları niye 
uyarmadı'lar? Bunu nasıl izah ederler? (ANAP sıra
larından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
şu anda Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi görüşülü
yor. Sorulan sorunun konumuzla ilgisi yoktur. (ANAP 
sıralarından «ilgisi yok, Planlama görüşülüyor» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen, bir dakika 
efendim; ben konuşacağım. 

Soruları seçmek ve sorma sorumluluğu elbette mil
letvekilinin sorumluluğu altındadır. Ancak bakan, 
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istediği soruya cevap verir; istediği soruyu yazılı 
cevaplandırır, istediği soruyu sözlü cevaplandırır. Bu 
husus da onun takdir edeceği bir husustur. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen susun efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından «Ce

vap verme Sayın Bakan» sesleri, gürültüler) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Mü
saade edin arkadaşlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika Sa
yın Bakan., 

Bakan takdir edecek onu, siz değil. Lütfen Sayın 
Bakan. 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Başkanlık Di
vanı takdir eder. Samimiyetsizlik var. Bunu cevap
landırmış daha evvel. 

BAŞKAN — Hayır efendim; izah ettim size, Ba
kan takdir" eder, cevaplandırmaz. (ANAP sıraların
dan «Bu soru daha evvel cevaplandırılmıştır» sesleri) 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ko
nuya, beş yıl önce gerekli mevzuatın çıkarılmama
sının neden olduğunu söylemiştim. Bu konu çok mü
nakaşa edilen bir konudur. Soru soran milletvekili 
arkadaşım da takdir ederler, bu soruya iki dakikada 
cevap verileceği kanaatinde de değilim. 

«Maliye Bakanr olarak o zaman niçin müsaade 
edildi, niçin kontrol etmediniz?» diyen arkadaşıma 
şu cevabı vereceğim : Kimlerin eczane açabileceğini 
bir mevzuatla siz tayin etmemiş olursanız ve önüne 
gelen de ilaç satmaya kalkarsa; bir merci tayin et
mediğiniz müddetçe bunu kontrol edecek yer yoktur. 
Valiler bu konuda ancak kendileri yetkiliydi; bir Ma
liye Bakanlığının bu konuda yetkisi yoktu. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Va
li, sizin valiniz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — An
cak, çıkarılan kanun muayyen kuruluşlara görev ver
miştir. Onun için bilmeden, bu konuların ne olduğu
nu anlamadan böyle demagojik suallerle bu iş halle
dilemez. Bu konu seçim meydanlarında çok konu
şuldu ve cevabı da verildi. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

| Sayın milletvekilleri, son konuşan Hükümet oldu-
I ğu için, «son söz milletvekilinindir» kuralını uygu-
1 layarak bir milletvekiline; sırasına göre, söz veriyo-
I rum. 
I Üzerinde konuşmak üzere Sayın Sökmenoğlu; 
[ buyurun efendim, (MDP sıralarından alkışlar) 
I Süreniz 10 dakikadır Sayın Sökmenoğlu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik 
I sistem içerisinde ve özellikle Türkiye'de Hükümetle 
I iktisadî karar organları arasında, Hükümetle Devlet 

Planlama Teşkilatı arasındaki münasebetlere değerli 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum,; 

I Planlı kalkınmayı bir Anayasa müessesesi olarak 
benimsediğimizde Devlet Planlama Teşkilatına, ül-

I kenin her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, 
I takip edilecek iktisadî ve sosyal politika ve hedefleri 
I tayin etmede Hükümete yardımcı olma görevi veril-
I misti. Bakanlıklar ve kuruluşlar arasında ekonomik 
I konularda koordinasyon sağlama görevi de Devlet 
I Planlama Teşkilatına verilmiştir. 
I Devlet Planlama Teşkilatının politikadan uzak tu-
I tutarak araştırma yaptığı ve iktisadî kalkınma müca-
I delesinde önemli görevler yüklenerek ülkeye faydalı 
I olacağına inanarak biz, Planlamaya uzman alımın-
I da, araştırmacı alımında karakterli, ciddî ve ilmî 
I araştırma gücü olan, kendi dalında yetişmiş arkadaş-
I ların değerlendirilmesinde fayda görmekteyiz. 

I Yüce Mecliste Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
I müzakerelerinde de ifade ettiğimiz gibi, kamu kesi-
I minin reorganızasyonu, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
I yeniden düzenlenmesi ve ekonomiye bir kambur ol-
I maktan kurtarılması, Tüıkiye ekonomik modelinin 
I Anayasa düzem içerisinde yer alan ve hangi siyasî 

iktidar gelirse gelsin değişmeyeceği yolunda tutarlı 
I para, kredi, yatırım tedbirleri ile desteklenmiş bir 
I millî model anlayışında bütünleşmezse, bu israf bizi 
I yer ve bizler yarın çocuklarımızın, bizden sonra ge-
I tenlerin hayırla yad etmesi mümkün olmayan siya-
I sî kadro olarak yerimizi alırız. 
I Türkiye'nin yerüstü, yeraltı, insan,- zaman gibi bü-
I tün kaynaklarını israftan kurtaracak tam bir verim 

anlayışıyla değerlendirilen millî çizgide bütünleşmiş 
bir iktisadî kalkınma modelinin bu dönemde bütü-

I nüyle kurulmasına, bugün İçerisinde bulunduğumuz 
I rakamların ve acıların içerisinde aş bekleyen, iş bek-
| leyen, yarınını kapkaranlık gören milyonlarca işsizin, 
I yavrusuna ekmek alamayan babaların sayısının mil-
I yonlara ulaştığı Türkiye'de, dinamik bir kalkınma 
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modeline ve bu modelde birleşmemizin tek kurtarıcı 
yol olduğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sadece ödemeler dengesinin 
düşünülmesini ayrıca yadırgıyoruz. Türk milleti, Cum
huriyet döneminde küçümsenmeyecek bir gelişme 
kaydetmiştir. Dikkat edilecek olursa, ilk yıllardan* 
itibaren sanayi planları, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin gayretleri ve sonradan uzun vadeli kalkınma 
planlarıyla bugünkü gelişmişlik düzeyine varılmıştır. 
Ancak, son yıllardaki serbest piyasa ekonomisine 
dönüş politikaları, planı ve planlamayı geriye atmış
tır, 

'Bugün, hazırlanan planlar dar görüşlü bir istikrar 
-ve ödemeler dengesini getirecek planlardır. Oysa, Tür
kiye'nin bugünkü koşullarıyla Beşinci Beş Yülıık Pla
nı, istikrar içinde büyüyen ekonomiyi kendi gücüyle 
kendisini ileriye götürme yeteneğini kazandırma, alt
yapıyı geliştirme, üretimi artırma, medenî'imkân ve 
vasıtaları vatan sathına yayma, yeni bir endüstri ham
lesini gerçekleştirme, bütün kaynak ve imkânları ha
rekete geçirerek ekonomiyi büyütme, ülkeyi bir baş
tan bir 'başa imar ve inşa etme, işsizlik, sefalet ve ça
resizlikle tesirli şekilde mücadele etmeye yönelik ol
malı idi. 

'Değerli üyeler, çağdaş, büyüyen ve müreffeh kal
kınma yolundaki Türkiye'de Devlet Planlama Teş
kilatının yeri, önemi ve ağırlığının fazla olması ve 
gerçek bir kalkınma planı hazırlanması gerekirken, 
plana pek iltifat edilmediği ve Hükümetin ne sınaî 
gelişmeyi, ne de tarım sektörünü gerektiği şekilde 
planlamadığını görüyoruz, her şeyi fiyat mekanizas-
yonuna bırakarak kaynak israfına yol açtığını müşa
hede ediyoruz. 

Özellikle tarımsal kesimde planlı dönemlerle bu
günün amasında fark vardır. Anadolu sevgisini bağ
rına basan, «Çorak topraklar 'benim insanımın kade
ri olamaz» deyip Türk tarım ve ekonomisine hizmet 
verenlerin çabalarıyla planlı dönemlerde - tarımın ge
lişme hızı yüzde 4 oranında olmuştur. İşte bu ge
lişme hızı sayesinde, artan nüfusa rağmen gıda mad
desi ithal etmeyen 7 ülkeden biri olarak kalmışızdır. 
Dileğimiz, Hükümetimizin bu dönemde de aynı tem
poyu tutmasıdır. 

'Muhterem milletvekilleri, diğer kesimlerde olduğu 
gibi tarım kesiminde de çalışanların durumu gün geç
tikçe endişeli hal almaktadır. 9,5-10 milyon civarında 

"olan tarım kesiminde çalışanların fert başına düşen 
geliri, toptan eşya fiyatlarındaki artış dikkate alındı
ğında gerilemektedir. 

Sayın mületvekiUeri, ziraate elverişli 27 milyon 
hektarlık araziden azamî ölçüde istifade etmemiz ge
rekmektedir. 1950 yılında 7 milyon* ton olan hubu
bat, planlı tarımla 25 milyon ton civarına çıkmıştır 
ve Türkiye'nin zenginliğini, verimliliğini dönüm ba
şına 400 kilograma; yani Avrupa'nın bugünkü düze
yine çıkarmakla mümkün olabileceğine inanıyoruz. 
Bu da, yılda' 45-50 milyon ton hububat demektir. 

' 1950 yılında Türkiye'nin nüfusu 20 milyondu ve 
şehirlerde AJiülyon vatandaş yaşamaktaydı. Bugün ise 
nüfusumuz 50 milyona çıkmıştır, aynı şehirlerde ve 
aynı altyapı tesislerinde 22-23 milyon insan yaşıyor. 

1950 yılında Türkiye, ilkokullarında 1 milyon 600 
bin öğrencinin, üniversitelerinde de 25 bin gencin 
okuduğu bir ülke idi. Bugün ilkokullarımızda 6 mil
yon, üniversitelerimizde de 470 'bin genç okumak
tadır. 

34 yılda sağlanmış olan- neticelere küçümseme
den, gerçekçi bir ölçü ile bakıyor ve arkasından Türk 
ekonomisinin, bugün yıllar itibariyle en az birkaç 
milyar dolar kredi bulmazsa tökezleyecek durumdan 
kurtarılması gerçeğine inanıyoruz. Ancak, kredi alır
ken temel amaç, en kısa süre içinde bu krediyi ve
rimli bir biçimde değerlendirebilmek ve yatırımlara 
yöneltmektir. 

Türkiye'de 8,5 milyon hektar olan sulanabilir 
araziyi 3,5 milyon hektardan daha yukarıya çıkarta
cak plana İhtiyacımız vardır. Atatürk Barajı proje-
sinin bitirilmesiyle, buğday istihsalimiz 17 milyon ton
dan 35 milyon tona çıkacaktır. Kalkınmakta olan ül
kelerde tarıma sübvansiyon yapılırken, şimdi bizde 
desteklemeden vazgeçilmiş, bazı ürünlerin taban fi
yatlarında alınteri değerlendirilememiştir. Verilen ta- . 
ban fiyatları kifayetsizdir. Maliye enflasyonunun 
yüzde 100'ü bujduğu ülkemizde açıklanan taban fi
yatları ve Devlet bonosuyla çiftçinin karşısına çık* 
mak, Türk köylüsünü çarık devrine götürmektir* 
Türk çiftçi ve köylüsü, âdeta karasaban devrinin ka
ranlık günlerinin korkusunu yaşamaktadır. Sadece 
seracılıkla Türkiye, Türk tarımı kaikınmaz. Mevcut 
450 bin traktörü 1989 sonunda 475 bine, gübreyi ise 
hâlâ 8,5-9 milyon ton olarak hedefleyerek verimi na
sıl artırabiliriz? , 

Son Plana göre beş yılda traktör sayısı 25 bin 
artacak. Halbuki- Türkiye'nin sadece. 1/3'ü traktörle 
ekiliyor. Devlet desteğinin kaldırılması için aynı yıl
da gübreye yapılan iki zam, gübre kullanımında cay
dırıcılık getirmiştir. Peşpeşe yapılan zamlardan son
ra Türk çiftçisi, güz gübresini eksik atmıştır. Gübre-
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nin eksik atılması; bazı yerlerde hiç kullanılmaması 
istihsalin düşmesi demektir. 

Muhterem milletvekilleri; genel nüfusun yüzde 
56'lık bir kısmını teşkil eden çiftçi ve köylümüzü 
sefaletten kurtarmak için gerekli imkân ve düşük fa* 
izli kredi temin edilip; tarıma dayalı sanayi yatırım
larını planlamamız şarttır. 

Huzurlarınızda bir kere dalha tekrarlıyorum : İlkel 
tarım fukaralığın kısır dairesidir. Halbuki endüstrileş-
miş tarımın sonunda bereket vardır, refah vardır. İle
riye bakan çağdaş bir Türkiye'yi ilkel metotlardan 
kurtarıp, tarımı sanayi haline getirmeye mecburdur. 
Tarım nüfusunu yüzde 20'nin altına düşürmeyen bir 
ülke zenginleşemez. 

'Bu inanış ve ölçüyle Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesinin vatanıımıza ve Milletimize hayırlı olmasını 
diliyor, Muhterem Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 

Böylece Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım : Bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : • 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
1985 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prag. 
Kodlu 

101 

111 

900 

Açıitolama Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 
Planlama Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 221 744 000 

3 083 945 000 

32 900 000 

6 338 589 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
1983 Malî Yılı Kesinhesabı 

IBAŞKAN — Şimdi de Devlet Planlama Teşkilatı
nın 1983 Malî Yılı Kesiririâsalbının bölümlerine geçi
yoruz, 

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

Prog. 

101 

111 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 675 347 125 
BALKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul eddıîmişitir. 
Planlama Hizmetleri 1 386 927 000 

Gider 
Lira 

461 529 850 

1 016 289 253 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

213 8H7 275 

370 637 747 
'BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediıknişltir. 

900 HizJmıöt Programlarına Dağıftıliamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
JÖaibuıl edinmiştir. 

GENEL TOPLAM : 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 700 000 13 883 161 1 816 839 

2 077 974 125 1 491 702 264 586 271 861 
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Sayın milletvekilleri, böylece • Devlet Planlama 
Teşkilatının 1985 Malî Yılı Bütçesiyle, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı da kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını te
menni ederim. (ANAP ve MDP sıralarından alkışlar) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞAR* 
LIĞI 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1985 MaM Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, pnogramımı-
za göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1985 
Malî Yalı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

K'oıriîsyion ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir öneride bulunabilir miyim efendini? 
iBAŞKIAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, bu müsteşarlığın bütçje&i çok: önemi bir büt
çedir. Eğer saat 13.00'te ara vereceksek, 15 dakika
lık bir kokuşmanın hiçbir anlamı yok. Yüce Heyet 
'kabul ederse... 

'BAŞKAN — Hayır efendim; bir grupla bu müs
teşarlığın büjtçe îne başlamış olmalk bize gene de za
manı kazaridırmış olacakltır. (ANAP sıralarmdian al
kışlar) 

Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı- Bütçesiyle il
gili görüşmeler nedeniyle Komisyon ve Hükümet yer
lerini almışlardır. 

Mazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi üze
rinde gruplar ve şahUsları adına söz alan sayın üye
lerin adüarını sıracıyla okuyorum. 

Gruplar adına : MiiMÜyetçi Demokrasi PartM Gru
bu adına Sayın Mükerrem Hiç, Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın özer Gürbüz, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Mehmet Kaşılkçı. 

Şahısları adına : Sayın ismail Saruhan, Sayın Meh
met Kocabaş, Sayın Mükerrem Hiç, Sayın Albdurre-
zak Ceylan, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın İs
met özarülian, Sayın Lutfullaih Kayalar, Sayın İsmet* 
Turhangil, Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Şaban Küçük-

. oğlu, Sayın Muistala Çorapçıoğlü. 
ıBuyuTun 'Sayın Mükerrem Hiç. 
H. MÜKERREM HİÇ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, acaba ara vermek mümkün mü? 
BAŞKAN — Hayır efendim, başlamaya karar ver

dik, 
H. SAHRt KESKİN (KaısfBamonu) — Konuşmayı 

yarıda kesmeye ne hakkınız.var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — ıBu konuşma bitinceye kadar çalışa

cağız efendim; mütemadiyen müdahale ediyorsunuz 

İ l , 12 ı 1984 0 : 1 

I çalışma programınla (ANAP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

'Konuşmacının bitimine kadar çalışacağız efendim. 
Dün de aym şey oddu. 

I ©uyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA H. MÜKERREM HİÇ 

I (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
I her^M saygıyla selamılarıtm Huzurunuzda Hazine ve 

Dış Ticaret Mü&eşarlığının Bütçesi hakkında MDP 
I Grubu adına konuşmak üzere bulunuyorum. 

I Her şeyden önce bu bütçeye de; yani müsteşarlık 
'bütçesine de etkisi bakımından, 1985 Bütçesi tümü ile 

I (incelendiği takdirde bunun enflasyonist olduğu ve bu 
I bütçe ile yülzlde 25 fiyat aritışının gerçekleşemeyeceği 

hususunu önemle belirlbmek istıerim. Nitekim,, gerek ge-
I lirler Ve gerdklse haraamalardalki artışlara baktığımız-
I da ve gayri safî millî hâsıla ile kıyasladığımızda bu

nun bir sebebini görmekteyiz; 1985 için gayri safî mil-
I lî hâısıia tahminüni kolaylıMa yapabilmekteyiz. Çünkü, 

Hükümet tarafından 1984'e kıyasla fiyait artışı yüzde. 
I 25, reel gelir artışı îse yüzde 5,5 olarak hedeflenmiş

tir. Demek ki, gayri safî millî hâMa artışı carî fiyat-
I larla yüzde 30J5 civarında olaca'ktır. 
I Birincisi; eski yıla onanla harcamalar ve gelirler 
I yülkselmiş'tir. 

İkincisi; istikraz yekûnu yine yükselmiştir; gayri 
I safî hâsılaya oram yük&elmişitir ve ayrıca da bir yük-
I sıeltme yelflcisi alınmıştır. 

Hazâne açığı yülkselmiş'tir, M mıMine çıkmıştır. 
I % ' 

Nihayet, vergilerin de pek gerçekçi olmadığını gö
rüyoruz. Çürifcü, yüzde 30,5 bir gayri safî millî hâ
sılanın carî fiyatlarla artışı öngörüldüğü bir yıl için 

I toplam gelirlerde yüzde 5153 civarında bir artış, vergi
ler için de yülzde 4'5.divarında bir artış vuku bulacağı 
tahmin edilecektir. Daha henüz uygulamaya konulan 

I Klatmıa Değer Vergisinin bu deml'i ıkodtrolü sağlaması 
pek mümkün değldlk. 

I IBu önlemli hususa işaret ettikten sonra, Hazine ve 
I Dış Ticaret Müsteşarlığının Bütçesine ve bu müiste-
I şarlığın uyguladığı politikalara dönebiliriz, 

Biraz önce bahsini ettiğim genel meSelen'in, Hazi-
I ne ve Dış Ticâret Müsteşarlığı Bütçesi açısından öne-
I mi şudur : Şayet enflasyon oranı tutturulamazsa, dö-
I Viz fiyatları da tahminlerin üstünde yükselecek ve dış 
I ödemelerin zamanına da bağlı olarak tahsilatta bazı 
I noksanlıklar ileride ortaya çıkabilecekler. * 
I Şimdi hemen beürteyîm &» bu müsteşarlığın uy-
I guladığı politüka; yani dış ticaret politikaları, en önem-
I li politika kümelerinden birini teşkil eder. En önemli 
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politlifca paketlerini şöyle özetleyebiliriz : Birisi, ma
liye politikası ve bunun yanında para politikası; diğe
ri, (dış tüc&ret politikası ve nihayet bir de bunun ya
nımda üretim ve sektöre! politikalar olarak dörtdjü bir 
tasnif yapabiliriz. Hazine ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığı
nın uyguladığı politikalar, bugün ödemeler dengesi dü-
zeltitmıesi amaçlandığına göre, fevkalade önemi haiz
idir. Bu pdliltikaları ben burada ayrıntılarıyla incale-
ttnek İmkânına sahip değilim; ama şu başlıklar altın
da kısaca değinebiliriz r 

'Birindîlsi; esnek kur politikası karşısında sabit kur 
politikası ve paranın konvertibiliİBesi meselesidir. 

İkincisi,; ithalat rejimi ve ithalatta 1/iberasyon kar
şısında koruma; yani miktar kısılfciamaları ve yasakla-
rın terk edilmesi karşısında liberasyon ve aynı zaman
da gümrük vergilerinin ve benzeni vergi'lerln veya ver
gi niteliğindeki tahsilatların (ithalat teminat oranına 
kadar gidebiliriz) ne oranda tespit edileceği ve düşü
nüleceği meselesi. 

iBir başka mieselömiiz, ihracalt rejimi Ve ihracat teş
vikleridir. ıBu ves/ileyle de şüphesiz kısaca yatırım teş
vikleri ve aynı zamanda İktisadî Devlet Teşebbüsle
rine yapılan sübvansiyonlar hakkında da bilgi vermek 
ve böylece teşvikleri ve sübvansiyonları bir kül ha
linde ımültaiaa etmıek durumundayız. 

Simidi kısaca ve ana başlıklar halinde MİDP adı
na, uygulanan dış ticaret politlkalarındakii aksamaları 
ıbalıirtmeye çalışacağım. Hemen belirteyim k'i, 1980'lden 
ibu yana uygulanan esnek kur politikası; sabit kur 
politikası ve aşıru değerlendirilmüş para ve sonunda 
Ödemeler krizi karşısında yüksek oranlı bir devalüas
yon yapmak şıkkına kıyasla daha uygun olan politi
kadır ve bu politikanın devam ötmesi ve gerçekçi kur 
ayarlamalarının devamlı yapılması uygundur. 

Benlim yalnız burada bir hususa temas etmem ge
rekiyor. O da şudur : Uzun süre diğer tür politika uy-
gufartdığı için ve İşçi şirketleri dalhil birçok firmalar 
dışarıdan kur garantisine de dayanarak borç aldıkları 
için, 19781de kur gararitiSıin'in kaldırılması ve 198ö'de 
yükisdk oranlı bir devalüasyon ve ondan sonra süratle 
yükseltilen döviz kuru, dışarıdan borç almış, kredi 
almış firmaları fevkalade güç durumda bırakmış ve 
esasen ayrıca yükselen faizler ile birlikte mütalaa edil-
diığinf*'* ikM kıskaç altına Kİrmislerdir. Bu kur uıaran-
tisinin; demek ki, böyle bir durumda radikal bir de
ğişme söz konusu olduğuna göre, 1984'te getirilen 
vo kur garamıtM denmekle beralber, aslında dış kre
diyi düşük faizdi iç krediye dörîüŞtürme anlamında mü
talaa ettiğim tedbirin hiçotaıazsa 1980'd'e alınması ge-
lekiydl 

Memen burada konvertibilite âle de ilgili kur po
litikası dolayısıyla kısaca fikirlerimizi bildirmek isti-
yoruna. Bazı Hükümet yeltlkülilerince, hemen bir an 
önce k'oöveritlilbiliteye geçıüecekmiş gibi gazetelerde ba
zı beyanlar ve yazılar okuyorum. Belki yanlış olabi
lir. Her halükârda burada önemle belirteyim ki, kon-
vertilbilteye geçiş hemen bugün, yarın, bu yıl, gele
cek yıl başarılabilecek bir şey değildir. Bü esasen dü
ğer dış ticaret rejimiyle birlikte, ahenkli olarak ve 
lîdttaar sağlandıktan, liberasyona da başarı ile geçtik-
ten sonra ele alınabilecek bir konudur. 

Şimdi ithalat rejimiini ele almak ve ithalat rejimi 
hakkınldakÜ eleşlüipilerjlmizi ana hatlarıyla vermek isti
yorum. 

! 'îthalalt rejimti için şunu söyleyebiliriz : 19&0 yılında 
li'berasyonla IgÜli adim atılmış, ondan sonra 1984'te 
daha da köklü adımlar atılmıştır. Bunun teknik ay
rıntılarına burada girmeye vaktim olmadığı için siz
den bilhassa özür dilemek isterim. 

Şimdi burada mesele şudur : Liberasyon mutlaka, 
uzun bir gaye olarak korumadan daha iyi bir ilkedir. 
Çünkü, koruma altında bugüne kadar sanayimiz, re
kabet gücü kazanamamış ve ithal ikameye yönelmiş, 
dışa da açılamamış, ihracat fazla yapamamış bulunu
yor idi. Ancak, uzun süre bu şekilde korunmuş, mut
lak surette himaye görmüş sanayiin, birden bire li-
'berasyon ile dışa açılması mümkün değil. Bu bakım
dan liberasyonda bir tedricilik olmalıdır. O halde, en 
önemli meselemiz bu; liberasyonu tedrici yapacağız. 
Kanaatimce tedrici liberasyon da yeterli değil. Evve
la şunu belirteyim; tedriciliği tespit ederken, her bir 
sektörün bugün dış pazarlarda kendine göre farklı bir 
rekabet gücü vardır. Binaenaleyh, bir takvim tespiti 
söz konusu olduğunda, bazı sektörler belki 4 yılda, 
bazıları belki 7 yılda, bazıları 10 yılda, bazıları da 
istisnaî olarak bundan da daha uzun bir sürede reka
bet gücü kazanabilir; o halde, ona göre bir takvim 
'hazırlanmalıdır. Bununla ilgili hesaplar pekâlâ yapıla
bilir. 

Burada altını çizeceğim bir husus şudur : Tedri
cen liberasyona gideceğiz demek yeterli değildir. Bi
raz önce arz ettiğim şekilde, sektörel ayrıntılı bir 
analiz yapıp, sektörlere göre bir takvim tespit edip, 
bu takvim önceden belirlenmelidir ki, sanayide hangi 
sektör, ne zaman içinde kendini toparlayabilecek; 
bunu önceden bilsin, ona göre hazırlanabilsin. 

Şimdi, bu yapılmadığı için bazen önemli aksama
lar vücuda gelmektedir ve gelmiştir. 1984 için bir mi
sal verebilirim : Diyelim ki, otomotiv sanayiinde ol-
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sun, ev aletieri sanayiinde olsun, elektronik ve elekt
rik sanayiinde olsun birçok yan sanayi tarafından 
imal edilen yedek parçalar ithalatı serbest bırakıl
mıştır. Şimdi burada mesele şu : Aslında bu yan sa
nayi nispeten yeni kurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Mükerrem Hiç, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

Çalışma süreniiz şimdi dolmuştur. Çalışma süre
sini, konuşmakta olan hatibin konuşması bitinceye 
kadar uzatmayı oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 dakika daha devam edecek sayın konuşmacı. 
Buyurun efendim, devam edin. 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Ekseriyet yok 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usulü var efendim her şeyin. 
Buyurun efendim, devam edin. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, konuşmanın ortasında ol

maz bu,., 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Çok kıymetli şey

ler konuşuluyor; ama dinleyen az. Müsaade ederse
niz yemekten sonraya talik edelim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim bu aşamadan sonra 
artık. Aynı uygulama dün de yapıldı efendim. 

Buyurun efendim, devam edin. 
H. MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Efendim, 

verdiğim misal yan sanayi ile ilgiliydi. Yan sanayiin
de bazı önemli maddelerde bugünden ithal serbestisi 
tanınmıştır. Belki yüksek oranlı bir gümrük artı sos
yal konut fonu da konmuştur; ama yine de hemen 
bugünden ithalat karşısında dayanabilecek yerli ima
lat jsanayi yoktur yahut hiç olmazsa bir kısmı bu du
rumdadır. O halde, bunun daha dikkatli düşünülüp, 
bu tür sanayii tedricî korumaya veya bugün için bir 
miktar kısıtlanmasına veya tüm yasaklamaya gitmek 
daha doğru olabilirdi. 

Şimdi, ithalat rejiminde liberalleşmenin birinci un
suru, miktar kısıtlamalarının veya yasaklarının kal
dırılması; ikincisi ise, gümrük ve benzeri vergilerin 
tedricen indirilmesidir. Bu konuda da 1984 yılında 
önemli adımlar atıldığını biliyoruz; fakat bunu da yine, 
önerimiz şudur ki, tedricî bir takvime bağlamalıdır. 
Bu meyanda, tabiî şunu da göze almamız gerekecek
tir; gümrük vergileri indirilirken, eninde sonunda bir 
uzum vadede, farklı sektörlere göre farklı tarihlerde, 
sosyal konut fonlarını da indirmek zorunda kalabi
leceğiz; ama bu zamana kadar sosyal konut fonları 
işleyebilecektir. 

İ l . 12 i 1984 O : 1 

Monopolü kıran ithalat ile kaçakçılığı önleyen 
ithalat meselesi üzerinde de duruldu. Aslında, bun
lar prensipte doğrudur; fakat bazı hallerde aksamalar 
yaratmaktadır. Hemen şunu belirteyim; monopolü 
kıran ithalatta aksama yaratan husus şudur : Birincisi, 
1984'te esasen enflasyonla mücadele başarılı olama
mıştır, bu bakımdan kesin hüküm vermek güçleşmek
tedir. ikincisi, çok defa yerli üretici aynı zamanda o 
malın ithalatçısıdır, bu da başarıyı belki güçleştirebi-
lii'. 

İthalat serbestisi acaba kaçakçılığı önleyebilir mi? 
Müsaadelerinizle söyleyel'i'm ki, bunu sanmıyorum. 
Çünkü, kaçakçılık halinde yüksek Gümrük Vergisi 
-ki biliyorsunuz viskide yüksektir- ve aynı zamanda 
sosyal konut fonu olmayacaktır, kaçak mal bunlara 
tabi olmadan girecektir; eğer girebilirse bunda kâr 
hâlâ mevcut olabilir. Bunları ben, aslında genel için
de daha tali meseleler olarak görüyorum. 

Gümrük vergileri ve liberasyon dolayısıyla bura
da ş&bsıim ve grubum adına ço!k önemli gördüğüm 
bir konuya temas etmek istiyorum; o da AET ile iliş-
Iklilerimüz, ASEPye olan gümrük indirimi ve ortak 
gümrük tarifesine uyum yüküimlülüklerimizdir. Yeni 
bir konu olduğunu tahmin ediyorum, o nedenle bu
nun üzerinde müsaadenizle biraz duracağım. Hatırla
yacağınız üzere, 197'8'de Yunanis;tan Ortak Pazara tam 
Üyeli(k içlin müracaat ettiği bir zaman da Türkiye, 
ödemeler dengesi sorunları nedeniyle bu mükellefiyet
lerini tek taraflı olarak dondurmuş ve bundan sonra 
da, bugüne kadar geçen süreye baktığımızda, bu mü
kellefiyetlerin hep yerine getirilmediğini görüyoruz. 
Devamlı ertelenmlişltıir. Niçin ertelenmi'şitir? Belki bü
rokrasi bakımından güçlük vardır; yani ortak güm
rük tarifesine uyum, gümrük kotlarının yeniden ayar
lanmasını, Avrupa standartlarına getirilmesini gerek
tirebilir; ama kanaatimce bu pek bahane olamaz, 

-
oturup bunu yapmak mümkün. Esasen hiçbir zaman 
kalıp olamaz; 3 yılda bir, 5 yılda bir değişen mamul
lerle, teknoloji ile değiştirmek lazım bunu. O halde, 
herhalde politik nedenler söz konusu olmuştur. Yani 
diyelim ki, AET'nin domates salçası, tekstil kısıtla
maları, faraza camda damping iddiaları vesaire... Bü
tün bunlara karşı, belki kızarak, reaksiyon olarak ve
ya her şeyi daha sonradan bir kül, bir bütün, bir pa
ket olarak ele alıp AET ile olan tüm ilişkilerimizi dü
zelteceğiz. Belki de bu gaye ile bu geri bırakılmıştır; 
ama kanaatimce ve teknik bakımdan bu yanlıştır. 
Çünkü, gümrük mükellefiyetlerimizin indirilmesinin 
karşıtı, AET ülkelerinin gümrük mükellefiyetlerinin 
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indirilmesidir, ki bunu AET ülkeleri bazı istisnalar 
-teksıtiil dahil- dışında daha başlangıçta yapmıştır. On
lar mükellefiyetini yerine getirdiler, biz tek taraflı ola
rak mükellefiyetimizi yerine getirmiyoruz. Ben bunu 
şu bakımdan teklif ediyorum : Birincisi, ahde vefa 
meselesi burada bizim için de işler. Biz, icabı halde 
işçiler için serbest dolaşım konusunda AET'ye karşı 
a'hde vefa ilkesini savunuyoruz, ama bizim kendi ah
dimize, gümrük yükümlülükleri açısından mükellefi
yetlerimizi yerine getirmememiz, bizim bu İddiamızı 
kanaatimce zayıflatmaktadır. O halde, hemen şimdi 
demiyorum, belki yine'bir zamanlama gerekir; ama 
er geç bu gümrük yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
ve, böylece topun karşı tarafa atılması kanaatimce 
uygun olacaktır. 

Şimdi, kısaca ihracat teşvikleri üzerinde duralım. 
ihracat teşvikleri için söyleyebileceğim husus şudur : 
Biliyorsunuz, başlangıçta 1980 yılında yüksek bir de
valüasyon ve günlük kur ayarlamaları yanında daha 
çok artan ihraç teşvikleri uygulandı; fakat bunun çok 
mahzurları görüldü. Bu mahzurlardan bir tanesi, 
kapkaç ihracattı. İkincisi, bürokrasi fevkalade gelişti 
ve firmalara karşı farklı işlemler yapma ihtimali doğ
du; bu da, suiistimallere veya suiistimal olimasa bile, 
en azından suiistimal şayialarına yol açtı. O halde, 
kanaatimizce en uygun ilke, ihracat teşviklerinin ted
ricen azaltılmasıdır. Bu, ihracatçıların söylediği gibi, 
ihracatçıyı kötü duruma düşürmeyecektir; çünkü kar
şısında telafi edici bir kur ayarlaması olacaktır. Kur 
maliyeti açısından değişen bir şey yok, ihracatçının ise 
avantajına; çünkü öbürleri için bir sürü bürokrasi, 
zaman ve gecikme söz konusudur, buna mukabil kur 
derihal kendini gösteren bir avantajdır. Bunun yapıl
masını ve bu yöndeki uygulamalara devam edilmesini 
bilhassa talep etmekteyiz. 

İhracatla ilgili bir başka konu ise, büyük firmialara 
tanınan ayrıcalıklar veya imtiyazlardır. Biliyorsunuz 
bu, kendini başlıca iki hususta göstermektedir : Bi
rincisi, ihracatta vergi iadesinin progresif olması; ikin
cisi ise, Doğu Bloiku ülkelerine yapılan dış işlemler
de, ticarette takas imkânının tanınması. 

Şimdi, burada kanaâtSimizce biraz daha farklı bir 
yol izlenmesi gerekiyor. Şüphesiz ki kapkaç ihracatçı 
(bugün var, yarın yok ihracatçı) ihracat meselesini bi
raz karışıklığa uğratır; yani ihracatımızı köstekleye
bilir. İhracatın biraz daha güvenilir ve devamlılık arz 
edebilen firmalarla yürütülmesi memleket ekonomisi 
açısından daha yararlı; ama kanaatimce yine orta bü
yüklükte ve dana küçüğe doğru birçok ihracat yapan 

öyle bazı firmalar vardır ki, aslında bunlar pekâlâ 
sağlamdır ve esasen ihracatta çok defa bağlantıları 
bunlar yapmakta ve büyük firmaya finansman ve bu 
gibi teşvikler dolayısıyla bir bakıma komisyon verir 
duruima düşmektedirler. O halde teklifimiz şu olacak : 
Büyük firmalar ile ilgili bu limitler yeniden ele alın
malı, gözden geçirilmeli ve uygun bir noktada düşürül-
melıidir. 

Yatırım teşvikleri hakkında fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mükerrem Hiç, konuşma sü
renizin bitmesine beş dakika kalmıştır efendim. 

H. MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Yatırım teşvikleri için şunu söyleyebilirim ; Bu
günkü para politikasının henüz daha oturmadığı, ya
tırımların az olduğu bir dönemde, özellikle faiz ve 
kredi teşvikinin -tabiî diğerleri de önemli olmakla be
raber- şüphesiz önemi var; ama uzun vadede (beş 
yıl, on yıl) para ve maliye politikası iyi ayarlandık
tan sonra bunlar da azaltılmalıdır. 

Yine, yatırım teşvikleriyle ilgili olarak ben de kal
kınmada öncelikli yörelere kısaca temas etmek istiyo
rum. Bu hususta yatırımları teşvik için Hükümetin 
çok köiklü özel yatırım teşvik tedbirleri getirdiğini bi
liyoruz. Kanaatimiz odur ki; bu köklü teşviklere rağ
men özel yatırımlar yine de yeterince bu bölgelere te
veccüh etmeyeceklerdir. O halde, bu yörelerin kalkın
masını sağlayacak temel aletimiz yine kamu yatırım
ları, altyapı yatırımları ve gerekirse üstyapı yatırım
ları olacaktır. 

Son olarak KİT'leri ele almak istiyorum. Aslında 
KİT'lerle beraiber kamu idarelerini de kısmen bir ara
da mütalaa etmemliz gerekli. Gerek daha önceki yıl
larda, gerekse 1984'te şunu gördük : KİT'ler mamul
lerine zam yapılmak suretiyle kârlı hale getirildiler. 
1983 yılında 163 milyar liraya çıktı kârları ve 1984*te 
507 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. 

Burada hemen şunu görüyoruz; yapılan zamlar 
oldukça yüksektir ve bu zamlar belki bütçe açığını ön
lemek veyahut bütçeye kaynak yaratmak için yapıl
mıştır ama, bu sefer de bir başka sorun yaratmıştır, 
o da, bu zamlar maliyet enflasyonuna yol açmak su
retiyle 1984 yılındaki fiyatların bu denli yüksek olma
sında önemli rol oynamıştır. 

Burada şunu söyleyebiliriz : Fiyat sübvansiyon
larını kaldırdık; yani fiyatı sabit tutmak ve buna kar
şı bunların devamlı açık gösteren bütçelerine, bütçe
den veya Merkez Bankasından kredilerle yapılan ma-
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lî yardımdan vazgeçtik; bu durumda acaba iktisadî 
Devlet Teşekküllerine yapılan sübvansiyonlar tama
men durdu mu? işte, burada önemle üzerinde dur
mak istediğim konu budur. Aslında KİT sübvansiyon
ları bundan ibaret değil. Dikkat edilecek olursa, 
KİT'ler, fiyat sabitliği yanında, hâlâ daha yüksek 
hacimde kredi, bu kredinin içinde orta ve uzun va
deli kredi hacminin yüksek olması, dolayısıyla çok 
düşük faiz ve aynı zamanda gümrük muaflıkları ve
ya çok düşük gümrüklerle de korunmaktadır. Hat
ta, buna bir hususu daha ilave edelim; buna rağmen 
borçlarını ödeyemez durumda oldukları için, za
man zaman bunların borçlarının tahkimi yoluna gi
diyoruz. Tahkim, sanki uzun vadede ödeyecek gibi 
mi? Değil. Aslında, bir daha da ödenmemek üzere 
gidiyor ve böylece KİT'ler yine de geniş Ölçüde, ol
maması gereken, malî yardım görüyor. 

Demek ki, iyi tetkik edildiğinde şunu göreceğiz : 
KİT'ler verimli çalışmıyor. Bunu çeşitli iktisadî gös
tergelerle ispat etmek mümkün; gerek sermaye hâsı
la oranı, gerek emek hâsıla oranı yüksektir. Bir de
fa çok sayıda emek kullanıyor ve bunu konsolide et
mek lazımıdır. Nitekim, 198li'den bu yana da bu kon-
solidasyona gidilmiştir; gerek KİT'lerde, gerek kamu 
idarelerinde. Fakat, bütçe gerekçesini tetikik ettiğimiz 
zaman, memur kadrolarıyla ilgili kısma baktığımız za

man görüyoruz ki, 1984te bayağı ciddî bir kadro ar
tışı vuku bulmuş. Buna da bir bakıma, «istihdam ya
ratmak suretiyle sosyal dengedir» diyecekisiniz; ama, 
öbür taraftan da kamu maliyesini zedelemektedir; 
uzun vadede istihdam, verimli yatırımlar suretliyle sağ
lanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hiç, süreniz dolmuştur, lütfen 
toparlayınız efendim. 

H. MÜKERREM HÎÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 
fa çok sayıda emdk kullanıyor ve bunun konsolide et
tikten sonra sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : Zam
lar ve satışlar yaklaşıimı eksiktir ve yanlıştır. Esas 
yaklaşım, KİT'leri ve kamu idarelerini ciddî bir şekil
de ele alıp, ciddî bir şekilde yeniden organizasyona ta
bi -tutmak ve bunlarda tasarruf sağlamaktır. Aksi hal
de, Maliyemiz açık verir, silki para politikası da uy
gulayanlayız; enflasyonu önleyemeyiz. 

Hepinlizi saygıyla selamlarım (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mükerrem 

Hiç. 
Konuşmacının konuşmasını bitirmesi için uzattığı

mız çalışma süresi bitmiştir. 
1 saat sonra, yani saat 14.15te toplanmak üzere 

oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 13.15 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin 2 nci oturu
munu açıyorum. 

i n — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Yemen Arap Cumhuriyetine gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar Dışişleir Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/653) 
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BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine geçmeden ön-
oe, Sayın Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yemen Arap Cumhuriyetinin 'başkenti Sana'da ya

pılacak 15 inci İslim Dışişleri Bakanları Konferansı-
na katılmak üzere 16-23 Arahk 1984 tarihleri ara-
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sında Yemen Arap Cumhuriyetine gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet 'Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın vdkillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunun bilgelerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İran'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Vey

sel Atasoyu'n dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığı
na Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/652) 

'BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanlığının diğer 
teskeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk-lran Ulaştırma Komisyonu toplantısına ka

tılmak üzere, 11-14 Aralık 1984 tarihleri arasında 
İran'a gidecek öian Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifli üzerine uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulmuştur. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarsı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) (S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞAR
LIĞI (Devam) 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1985 
Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
kaldığımız yerden devam ediyoruz, 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bundan önceki oturumda Milliyetçi Demokrasi 

Partisi Grubu adına bir sayın üye konuşmuştu. Şim
di de söz sırası Halkçı Parti Grubu adına Sayın özer 
Gürbüz'ündür. 

Buyurun Sayın Gürbüz. (Alkışlar) 
HP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak demokratik hayata geçi
şimizin ilk bütçesini beraber hazırlamaktayız. Büt
çemizin, kalıcı demokrasimize, parlamenter rejimi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (Alkış
lar) 

Değerli milletvekilleri, daha Önce de, konular iç 
içe olduğu için 'birçok konular birlikte konuşuldu. 
Bu nedenle, tekrardan »kaçınarak Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı Bütçesi üzerinde Halkçı Partinin 
görüşlerini dile getirmek için huzurunuzda bulun
maktayım. 

Görüşlerimizi sunmadan önce bir değerlendirme 
yapabilmek için, önce Devlet hayatımızda alışılagel
mişin dışında bir anlayış ve muhteva ile oluşturulan 

bu müsteşarlığın, Anayasamız çerçevesinde bir in
celemeye tabi tutulması kaçınılmaz olmuştur. 

Kuvvetler ayrılığı prensibinin belirlediği Devlet 
yapısı içinde icra kuvveti Anayasanın 112 ve 113 
üncü maddelerinin öngördüğü biçimde Cumhurbaş
kanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. 

Anayasamız, Bakanlar Kurulunun kuruluş ve gö
revlerine ilişkin 112 nci maddesinde aynen, «Başba
kan, Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak, bakanlık
lar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel si
yasetinin yürütülmesini gözetir» demektedir. Aynı 
maddenin diğer fıkralarında da başbakana verilen 
görevler, «Gözetmek», «(Düzeltici önlemleri almak» 
gibi doğrudan icranın dışında denetim, düzeltim, ko
ordinasyon işlerini içermekte ve bunlarla sınırlı bi
çimde saptanmış bulunmaktadır. Burada özellikle vur
gulanması gereken nokta, Başbakanın doğrudan icra 
yetkisinin bulunmayışıdır. Oysa, 'bütçesini tartıştığı
mız müsteşarlık, birçok yetkilerle donatılmış sayın 
müsteşar eliyle, Başbakan Yardımcısının gözetimin
de doğrudan Başbakana bağlı bulunmaktadır. Bunu, 
Anayasamızı zorlama olarak görmekteyiz. Kaldıki, 
bu müsteşarlığın oluşumu ile birlikte kendisine gös
terilmiş olan görev ve yetkiler üzerinde ayrıca durul
ması ve düşünülmesi gereken önemi haizdir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı özal Hükü
meti ile birlikte kurulmuştur. Bu müsteşarlığın kuru
luşundaki nedenleri biraz sonra ayrıntılı olarak açık
lamaya çalışacağım. 'Şimdilik, bu müsteşarlığın bün
yesi içinde toplanmış olan 'görev ve faaliyet alanları
na kısaca göz gezdirmekte yarar görüyoruz. 

Müsteşarlık,- Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Ge
nel Müdürlüğü gibi Maliye Bakanlığının var oluş 
sebebi ve ayrılmaz parçasını, Milletlerarası iktisadî 
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İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğini ve Ticaret 'Ba
kanlığının bir parçası olan Dış Ticaret Genel Mü
dürlüğünün birleştirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. 
Oysa müsteşarlığın 'bünyesine dahil edilen yukarıda 
ifade ettiğimiz bu unsurların fonksiyonel olarak ken
di doğal bağlantılarından koparılarak böyle yapay 
bir 'birliktelik (içinde değerlendirmeleri, Türk idarî 
geleneklerine ve yapısına uygun düşmeyecek ve mev
cut sistematiği altüst edecek 'bir düzenlemedir. 

Kanun gücündeki kararnameler ve diğer karar
larla yapılan düzenlemeler sonucu, müsteşarlığa ba
kanlıkların üzerinde 'bir konum kazandırılmış, geniş 
yetkiler ve takdir hakları tanınmıştır. Bu haliyle müs
teşarlık normal bir üdarî 'birimin oluşumu Aşında, 
âdeta olağanüstü dönemlerin, kriz dönemlerinin ha
reket merkezlerine 'benzemektedir. Ne yazık ki, bu 
hareket merkezlerinin 'başının siyasal sorumluluğu 
da yoktur. Bu müsteşarlığın kuruluşu ile birlikte ida
rî yapımızın temel taşlarından birini oluşturan Ma
liye, Hazinesiz kalmış, Devlet Hazinesi hem Maliye 
Bakanlığından, hem Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığından sorumlu olmuştur. Böylece etkin 'bir büt
çe ve gelir politikası uygulaması, nakit bütçesi-öde-
nek kullanımı arasında bir uyum sağlanmasına im
kân kalmamıştır. 

Diğer yandan Dış Ticaretin ayrılması ile iç Tica-
.ret ile arasında olan doğal 'bağ kopartılmış ve ülke
nin ekonomi politikasının uygulanmasında gerekli 
olan birliktelik 'bozulmuştur. Ancak böylesi bir dü
zenlemede en ziyade dikkati çeken gariplik, uluslara
rası 'ilişkilerde ortaya çıkmakta ve pek çok protokol 
sorunları yaratmaktadır. 

Saym milletvekilleri, öyle sanıyorum ki, 'bu denli 
çarpıklıkları bünyesinde taşıyan bir düzenleme 24 
Ocak Kararlarının ve 'bu kararlarla birlikte Türkiye' 
de açılan ve normal koşullarda gerçekleşmeyeceği an
laşılan acımasız ekonomi politikasının mutlaka ger
çekleştirilmesi doğrultusunda yapısal bir adım teşkil 
etmektedir. Bugünkü Başbakanın sorumluluğu, bilin
diği gibi, yalnızca 1983 seçimleri sonrası ile sınırlı 
değildir. Yasal ve siyasal anlamda olmasa bile bu 
sorumluluk 24 Ocak 1980 tarihinden beri bizzat Baş
bakanın ve Hükümetin temsilcilerinin bu kürsüden 
İfade ettikleri gi'bi, 5 yıldır süregelmektedir. Bu ne
denle biz de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
kuruluşu 'ile ilgili gerekçeyi 24 Ocaik Kararları ve* 
istikrar önlemleri içinde aramak durumundayız. 24 
Ocak Kararları ve sonraki ekonomik politikaların 
amaçları öz olarak şudur : 

1. Şok yaratacak fiyat artışları ile yurt içi talebi 
'kısmak, . 

2. 'Reel gelir artışlarını sınırlamak ve hatta ge
riletmek. 

3. Yüksek faiz politikasıyla tasarruf eğilimini . 
artırmaya ve yatırım eğilimini kısmaya çalışarak 
ekonomiyi daraltmak. 

4. Dış borçlarımızı kısa dönemde erteleyerek 
uzun dönemde ödenmesini sağlayacak mekanizmayı 
kurmak. 

Bu amaçlar gözden geçirildiğinde, yapılması ge
reken işler de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır : 

1. Mal ya da hizmet olarak ihracatı »büyük öl
çüde artırabilecek ne varsa ihraç etmek. 

2. Türk lif asının değerini sürekli düşürerek ih
racatı kolaylaştırmak. 

3. Köylü, işçi, esnaf, memur, emekli gibi dar ve 
sabit gelirlilerin yoksullaşmaları pahasına böylece 
oluşturulacak kaynakları büyük sermaye kullanımı
na kanalize etmek. 

4. Tabiî bu arada ekonominin tekrar harekete . 
geçirilebilmesi için bu önlemler yeterli olamayacağı 
için, el açıp yabancı sermayenin gelmesini beklemek
tir. 

Bu politikalar da Türk ekonomisinin yapısal ni
telikleri 'gözetilmemiş olması bakımından büyük çe
lişkiler içermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir kere ihracat için seçil
miş olan yöntem, sürekli olarak ekonominin sıkıntı
ya girmesine sebep olmaktadır. İhracatta izlenen po
litika ucuz ve kalitesiz mamulün satışını kolaylaştı
racak biçimde seçilmiştir. Bu nedenle uluslararası pa
zarda rekabet şansını yakalayabimek için, özellikle 
tarım ürün'lefimiz* her yıl azalan fiyatlarla ihraç edil
mektedir. Zira Türk Lirasının, dolar karşısındaki de
ğeri sürekli düşürülmekte, tarım ürünlerine aynı öl
çülerde yansıtılmayan taban fiyattan tespit edilmekte, 
böylece dış ticaretin finansmanındaki zorluklar köy
lünün sırtına bindirilmektedir. 

©ir örnek olması bakımından sunuyorum': 1983 
yılında ihraç edilen patatesin tonu 270 dolar iken, 
aynı metam 1984"teki ton fiyatı 158 dolardır. Havu
cun 1983'teki 203 dolar olan ton fiyatı, 1984^e 142 
dolara inmiştir. Kuru fasulye 625 dolardan 485 do
lara gerilemiş. 1983 fiyatlarıyla mukayese edildiğin
de 1984'ten daha iyi bir fiyatla satılmış herhangi bir 
tarım ürününü tespit edemedim. 

Taran kökenli sanayi mamulleri için durum fark
lı değildir. Her ne kadar sanayi mamulleri dendiğin
de Sayın özal, otobüsle salçayı aynı kefede mütalaa 
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ediyor ve böylece sürekli olarak ihracatımızda sanayi I 
mamullerinin payının arttığını iddia ediyorsa da, ger- I 
çek sanayi mamulleri bu ekonomik politikasından I 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Zira sanayi mamu
lünün ithal girdi fiyatları, doların değer kazanması I 
sonucu işletmelere pahalıya mal olmakta ve onların I 
fiyatlarını artırmaktadır. I 

Öte yandan izlenen vergi iadesi, düşük faizli ih- I 
racat kredisi gibi politikaların sonuçlarını hep bir- I 
likte biliyoruz. Daha 'bu ayın başında, Bütçenin gö- I 
rüşülmesine başlandığı gün hasmımızda hayalî ih- I 
racat olayları geniş ölçüde kamuoyuna duyumlu- I 
yordu. Birkaç başlığı sunmak isterim : I 

«Ocak-eylül soruşturmasının ürkütücü sonucu, I 
isviçre'ye 285 milyon dolarlık h'ayalî »ihracat yapıldı, I 
«Merkez üssü İsviçre, işte hayalî ihracat», «Hayalî I 
ihracatın 1984 ihracatını nasıl etkilediğine ilişkin ilk I 
soruşturma sonuçlarına göre, ocak-eylül dönemi iti- I 
bariyle toplam ihracatın yüzde 11,4'ünü oluşturan I 
580 milyon dolarlık 'bölümünün ilgili ülkelere gitme- I 
d iği anlaşıldı.» Bunlar tespit edilebilenlerdir. Tespit I 
edilemeyenlerin ne kadar olduğu merak konusudur. I 

Bu kısır döüngüden kurtulabilmenin tek yolu, ka I 
liteli malın üretimi ve dışsatımı ile mümkündür. Ne I 
var ki, bu sonucu sağlayabilmek için çağdaş tekno- 1 
lojilerin kullanılması, modern tesislerin kurulması ve 
hepsinden önemlisi işletmecilik kavramının anlaşılıp 
benimsenmesi gerekir. İşte hesaba katılmayan nokta I 
burada yatmaktadır. I 

Dış rekabete dayanabilecek bir sınaî ve tarımsal I 
yapının kurulabilmesi, ekonomik büyümenin yeni- I 
den başlatılmasına, yatırımların canlandırılmasına ve I 
hepsinden önemlisi kaynak yaratilabilmesine bağlı- I 
dır. 'Bu kaynakların yurt içinde yaratılamadığı gün I 
gibi aşikâr olmuştur, örneğin bir kaynak yaratılıyor-
muş gibi gösterilen Boğaziçi Köprüsünün satışı, eko
nominin orasına burasına sıkışmış 3-5 kuruşluk ta- I 
sarrufun iç transferi ötesinde bir anlam taşımamak- j 
tadır. I 

Yasal veya ahlakî ölçüler içerisinde kabul edil- I 
mesi mümkün olmayan kara para gibi kaynaklara I 
dahi tevessül edilmiştir. Ne var ki, ekonomimiz hâ
lâ kaynak sıkıntısı içerisindedir. Hal böyle iken dış 
pazarlarda etkinlik yaratabilecek ve bizi «dostlar alış
verişte görsün» hesabından kurtaracak düzeyde tek- I 
nolojik niteliklere sahip malların üretilebilmesi için I 
gerekli yatırımlar nasıl yapılabilir? Sayın özal'a gö- I 
re bugüne kadar ortaya koyduğu performansından I 
anladığımız kadarıyla bu çıkmazdan kurtulabilmenin | 
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yolu, yabancı sermaye 'gelişine bağlı görülmektedir. 
Bütün uğraşlar, yabancı sermayenin sağlanabilmesi 
çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Sayın Başbakanın 
yabancı sermayenin, nasıl olursa olsun, ama mutla
ka gelmesini sağlamak için kendisine özgü orijinal 
fikirleri vardır. 

'Nükleer santral kurmak için pazar güçlüğü içinde 
kıvranan çokuluslu dış şirketler dahi, «Tesisinizi ku
run, ürettiğinizi satarak bedelini karşılayın» teklifine 
tereddütle bakmaktadırlar. Benzer teklifler bu kere 
Araplara turizm amacıyla yapılmaktadır. Halkçı Par
ti olarak, yabancı sermayenin gelişinde mutlaka ülke 
çıkarlarının gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. An
cak, bunun sağlanabilmesinin yolu, «gelsin de nasıl 
gelirse gelsin» felsefesi olamaz. Ülkenin stratejik 
önemi haiz konularında yabancı sermayenin varlı
ğını kabul edemeyiz. 

Bütün bu gerçekler karşısında 24 Ocak ve deva
mını teşkil eden kararların, ilk yıllardaki geçici iyi
leşmeleri dışında, kalıcı çözümlerinin bulunmadığı 
artık kabul edilmelidir. Sadece mevcut değerleri sat
mak suretiyle ulaşılmış ihracat düzeyinin aldatıcı et
kisi altında kalmamak gerekir. 

Bu politikalar sürdürüldüğünde, Türkiye sürekli 
küçülen bir ekonomiye mahkûm edilmekte ve bu
nun faturası, bu kürsüden defalarca tekrar edilen 
mekanizmalarla, köylünün, işçinin, esnafın, memurun, 
emeklinin ve dar gelirlilerin sırtına daha büyük yük
ler oluşturacaktır. Zararı daha da çoğalmadan yeni 
bir politika Çizmek ve uygulamaya yön vermek ge
rekmektedir. 

Halkın ezilmesi, perişanlığı ve hayatın çekilmez-
liği pahasına kalkınmayı kuramazsınız. Halkımızın 
bünyesine uymayan, içinde insan unsuru, insan sev
gisi olmayan bu modeli değiştirmelisiniz. Eğer de
ğiştirmezseniz, halkımız ilk seçimlerde mutlaka sizi 
değiştirecektir. (HP sıralarından alkışlar) 

Bütün faaliyetlerde IMF'ye kendinizi kabul ettir-
meye, IMF'yi memnun etme çabasında olmaya ça
lışmayınız; halkımızın memnuniyetini kazanmaya ça
lışınız. Yoksa önümüzdeki seçimlerde halkımız yeri
ne ÎMF'den oy almak zorunda kalırsınız. (HP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanımızın seçim
lerde çok başka temalar çizdiği halde, maalesef se
çimden sonra halkımıza bakış açısı değişmiştir. Bu
radaki cevabî konuşmalarında, «Köylümüz altın yı
lını yaşamıştır» demişlerdi. 

Hepimiz köylerden geliyoruz. -Köylünün feryadı 
neredeyse buralara 'kadar gelecek. Geçenlerde bir 
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değerli ANAP milletvekili de «Köylümüz memnun, 
mahsulünü çok pahalı sattı» demişti. Herhalde bir
kaç domates satışını kastettiler. Oysa köylümüz tar
lasına küstü. Köylümüz gübresini alamıyor, köylü
müz tarlasını ekemiyor. Bir köylümüz; «Muhalefet 
olarak bizim derdimizi Mecliste anlatın. Biz büyük 
•sıkıntı içerisindeyiz. Dalda yapraksız, yerde toprak
sız kaldık» demişti kendi diliyle. 

İHSAN NURİ TOPKAYA ((Ordu) — Bize ne
den Söylemiyorlar bunları, anlamıyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Yine 'MDP'li de
ğerli sözcünün de belirttiği gibi, köylümüz pahalılık 
karşısında yavaş yavaş traktörü bırakarak saban ha
yatına- döndü. Bakın elimdeki gazetede 'belirtiliyor : 
«Akaryakıt 'fiyatlarına sık sık uygulanan zamlar, De-
ırrtiroiköy'de vatandaşların tarımda yeniden ilkel usul
lere dönmelerine sebep oldu.» İşte köylümüzün hali 
bu. Bu mudur köylümüzün altın yılı? 

Değerli milletvekilleri, yine Sayın Başbakanımız, 
köylümüzün gübresine 'Devlet katkısı yapılması ge
rektiği yerde şöyle dediler : «Devlet parasında yeti
min hakkı vardır.» Köylüye gübre verirken mi yeti
min hakkı aklımıza geldi? Vergilerimizle yaptığımız 
Boğaziçi Köprüsünün doğrudan Devlete gelen kârını 
dağıtıyoruz, veriyoruz; bunda yetimin hakkı yok 
mu? Bunu yetimler mi alabiliyor? ... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((İstanbul) — Mil
yarder yetimler alıyor. 

ÖZER OÜRBÜZ ı(Devamla) — Misalleri çok, 
ama bir yetim hakkıyla ilgili olarak da Sayın Baş
bakan Yardımcısından bir soru sormak istiyorum; 
yine bir yetim hakkı olmalı 'burada. Anadolu Ban
kasıyla ilgili Başak Şirketler Grubuna verilen kredi
ler neden bugüne kadar geriye dönmemiştir? Bu ko
nuda 24,5 milyarlık bir yolsuzluktan söz edilmekte
dir? Bu konuyla ilgili 1982 yılı hesapları neden ibra 
edilmemiştir? Yolsuzluğa sebebiyet veren kamu gö
revlileri hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

ŞÜKRÜ BABACAN '(Kırklareli) — Taltif edil
diler. 

ÖZER .GÜRBÜZ (Devamla) — Taltif mi edildi 
bilemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, işte yetim hakkını koru
mak böylesine yolsuzlukların üstüne gitmekle olur. 
Bunun cevabını bekliyoruz; Sayın Başbakan Yar
dımcımız herhalde cevap vereceklerdir? 

Değerli (milletvekilleri, yine işsizlik o kadar bü
yük 'boyutlara geldi ki. Hükümet sanırım bunun da 
farkında değil, «Belli çözümlerle bunu aşacağız» di
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yor. işsizlik toplumsal bir felaket haline geliyor gün
begün. Sayın Başbakan «Hacı bizdedir, işsizliği çö
zeceğiz» diyordu, gerçekten ilaç ellerindeyse; hasta 
ölmek üzeredir, lütfen çözsünler, çünkü büyük bo
yutlara yükseldi. 

Esnaf, küçük sermaye sahibi de siftah etmeden 
dükkânını açıp kapatıyor, çok yakında esnafımız ve 
küçük sermaye sahibimiz de işsizler ordusuna gire
cek, iş istemek için Meclis kapılarına kadar gelecek
lerdir. Lütfen esnafımızın da işleriyle ilgilenelim. 

BERATİ ERDOĞAN '(Samsun) — özer Bey sa
dede 'gelelim lütfen. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) —* Sayın milletve
kili, birbirine bağlı konular. 

'Bakın çok enteresan bir misal vereyim : Geçen
lerde ekmek satan fırıncı işsizlikten -bahsetti, çok 
önemli bir olaydır bu, ekmek satamıyor, vatandaş 
ekmeğini alamıyor. Bir tek işi artan var, simitçiler; 
simitçinin işi her gün artmakta, vatandaşımız ancak 
simitle karamı doyurabitaıekte. (HP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Barbakan yine çok doğru belirttiler, kendi
lerine katılıyorum, her siyasî krizin önünde ekono
mik kriz vardır. Eğer bu model değişmez, bu model 
böyle sürer, zengin daha zengin, fakir daha fakir 
olur da, toplumdaki gelir dengeleri arasında uçurum
lar meydana gelir, sosyal adalet elden gider, toplum 
umutsuzluğa düşerse endişe ederim, siyasî kriz de bu 
ekonomik krizin peşinden gelir. 

Değerli milletvekilleri, gelin bunu 'Mecliste bir
likte çözelim. Hükümet parlamento dışına çıkma 
alışkanlığım artık bırakmalıdır. «(Parlamento dışı 
muhalefet» diye bir olay var, Hükümet de böyle gi
derse, siyasî tarihimize parlamento dışı •Hükümet ola
rak geçecektir. I(HP sıralarından alkışlar) Gelin me
seleleri burada çözelim, halkımızın meselesi hepimi
zin meselesidir, 'gelin konuların üzerine burada gide
lim. Toplum büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde
dir. 

Değerli milletvekilleri, (belki yeri değil, ama çok 
güncel olduğu için bir konuya daha değinmek isti
yorum. TRT ; Sayın Melen' in de engin tecrübesiyle 
dün burada belirttiği gibi, TRT öylesine tek yanlı 
propaganda yapmaya alıştı ki, artık kendisini buna 
tamamen kaptırdı. Hiçbir muhalefet sözcüsünün de
diği kolay kolay oraya giremezken, Hükümet adına 
konuşanların cevapları çıkıyor, muhalefetin dediğine 
cevap veriliyor, muhalefet ne dedi belli değil, orada 
cevaplar dile getiriliyor. 
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BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Anayasaya T 
ne diyorsunuz özer Bey? I 

«ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Değerli milletve-
killeri, bir konu 'hiç unutulmamalıdır, burada gör
düğünüz muhalefet iktidardan fazla oy almıştır, hal
kımızın yarıdan fazlası muhalefete oy vermiştir. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Halkımız kendi vergileriyle oluşturduğu özerk 
TRT'de muhalefetinin sesini duymak istemektedir 
ve tek yanlı propagandadan artık hıkmıştır. Eğer, 
'böyle giderse halkımız televizyonu izleyemez hale 
gelecektir, o zaman biz de bunun sorumlularından 
elbette hesabını soracağız. Hukuk devletinde hiç kim
se sorumsuz değildir, TRT yetkilileri de bu konuda 
sorumludurlar, daha önce de mahkemeye başvurduk, 
yine hakkımızı mahkemelerde arayacağız. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanımız yine, 
«Ben bakıyorum halkımızın üstü pak, karnı tok, kı
yafetleri iyi» dedi. Sayın Başbakan halkımızın derdini 
hiç de görmemiş, nerede ise ortadirek halkımız mut
luymuş gibi bir tablo çizdi, Dün çarşıya indim, orada 
bana gerçek dertli, sabit gelirli bir vatandaşımız bana 
bir dörtlük verdi. Bu yıl bütçemizin yeni bir özelliği 
de şiirli olması. Ben bu dertli vatandaşımızın dörtlü
ğüyle sözlerime son vermek istiyorum : 

«Aylar geçer yavrularım et görmez, 
Canı ister yarım bardak süt görmez, 
Diyorlar ki besin alan dert görmez. 
Ot kökünü gevelim mi, ne dersin?» I 

Sevgili milletvekilleri, hepinize Halkçı Parti Grubu 
ve şahsım adına tekrar saygılar sunar, bütçemizin ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sağ olun, var olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına konuşan 

Sayın Gürbüz'e teşekkür ederim. 
Şimdi Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak 

üzere Sayın Kaşıkçı; buyurun efendim. (Alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NUH MEHMET KA
ŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Anavatan Partisi Grubunun, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Bütçesiyle ilgili görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızdayım. Bu vesileyle sizleri en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 13 . 12 . 1983 
tarih ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ge
reğince kurulmuştur. Maliye Bakanlığının, Hazine 
Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığına bağlı Dış 
Ticaret Sekreterliği birleştirilmek suretiyle Hazine ve | 

t Dış Ticaret Müsteşarlığı meydana gelmiştir. Devlet 
I Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankasıyla birlikte bir 

devlet bakanlığı bünyesinde toplanmış, ekonomide 
I etken olan tüm kuruluşlar bir araya getirilmiştir. 

Hazinenin Maliyeden ayrılması ve meydana gelen 
bu yeni yapı, çeşitü vesilelerle tenkide uğradığı için, 
bu konudaki görüşlerimizi belirtmekte fayda görüyo
rum. 

Ülke ekonomisinin bir bütün olduğu ve ekono
mide her faktörün birbirini etkilediği açıktır. Ekono
miye yön verecek tedbirlerin birbiriyle uyumlu bir bi
çimde ve tam zamanında alınması, Türkiye gibi az 

.gelişmişlik çemberini kırma savaşı veren ülkelerde, 
kaynakların optimal bir şekilde kullanılması bakımın
dan özel bir önem kazanmıştır. Eski Hazine Genel 
Sekreterliği ile Dış Ticaret Genel Sekreterliğinin, 
«Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı» adı altında bir
leşmesi; doğru, çabuk ve etkin karar alınması; görev 
ve yetki çekişmelerinin önlenmesi amaçlarını taşı
maktadır. 

Eski uygulamada döviz politikasının tespitini ve 
uygulanmasını bir bakanlık, bu politikanın en önemli 
unsurları olan ihracat ve ithalat prensip ve uygulama
sını bir başka bakanlık yönetiyordu. Bir başka deyiş
le; birbiriyle ayniyet içinde olması gereken dış tica
rette madde ve döviz hareketleri ayrı bakanlıklar ta
rafından idare ediliyordu. Bu hal, iki hareketin para-

I lelliğini her zaman ve her seviyede sağlayamıyordu. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasıyla 
dış ödemeler siyaseti ve onun en önemli kalemleri 
olan ihracat ve ithalatın tek otorite altında toplanma
sı sayesinde, sağlıklı karar alınması imkân dahiline 
girmiş ve bunun sonuçları, dış ticaret hacminin eriş
tiği seviye ve dış ödemelerimizin ^n küçük aksama 
olmadan yürümesiyle kendini göstermiştir. 

Bilindiği gibi, emisyon hacmini etkileyen önemli 
faktörlerden birisi döviz giriş ve çıkışlarıdır. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasıyla dış ve iç 
nakit hareket ve ayarlamalarının ahenkli bir şekilde 
yürütülmesi imkân dahiline girmiştir. Bu suretle döviz 
ve emisyon politikası tek elden yürütülerek, ekonomi
nin bu iki önemli unsuru gerektiği şekilde yönlen-
dirilebilmektedir. Ayrıca, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ülkemizin emisyon hacmi uygulamalarında in
kâr edilmeyecek bir yer işgal etmektedir. Bu teşeb
büslerin finansman durumlarıyla emisyon hacminin 
aynı makam tarafından takip edilmesi, uygulamada 

I birçok sorunu ortadan kaldırmaktadır. Keza, fiyat 
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hareketlerini en köklü yerleşmiş ve genel kabul gö
ren endeksler yoluyla takip eden birimle bu hare
ketleri yönlendirici tedbirler almak durumunda olan 
birimlerin aynı bünyede toplanması sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, eskiden dış ülkelerle genel eko
nomik anlaşmalar yapan birimler ayrı bir bakanlık
ta, kredi anlaşmaları yapan birimler ayrı bir bakan
lıkta, madde anlaşmaları yapan birimler de bir diğer 
bakanlıkta idi. Bu üç bakanlık arasındaki koordi
nasyonun istenen sürat ve etkinlikte sağlanması da 
mümkün olamıyordu. İşte Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bu üç fonksiyonu da üstlenerek ekono
mik konularda yabancı ülkelere muhatap tek kuru
luş haline getirilmiştir. Buna paralel olarak yurt dı
şında benzer görevler yapan ekonomi ve ticaret mü
şavirlikleri de birleştirilerek kaynak ve zaman tasar
rufu sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Görüldüğü gibi, bu reorganizasyon ülkemiz eko
nomisi yönünden çok faydalı olmuş ve neticesi he
men görülmüştür. Bu reorganizasyonu yapan, bu 
reorganizasyon kararını alan Hükümetimizi bu konu
da tebrik etmek gerekir. Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının kıymetli mensuplarını, ilk kuruluş yılın
da verdikleri faydalı, gayretli ve başarılı çalışmala
rından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını te
menni ederim. Kambiyo mevzuatındaki gelişmeler, 
ithalatın liberalleşmesi ve dış ticaretimizdeki gelişme, 
başka hiçbir şey yapılmamış dahi olsa, her türlü öv
güye değer. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemiz ekonomisini 
gözden geçirdiğimizde fevkalade sevindirici ve iyim
ser bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu tabloyu iyi göre
bilmemiz için gözlerimizdeki siyah gözlüğü çıkarıp, 
tarafsız bir şekilde bakmamız gerekir. 1984 yılında 
ekonomimizdeki gelişmeleri kısa hatlarıyla tetkik 
edelim. 

Gayri safi millî hâsıla 1984 yılında bir evvelki se
neye nazaran yüzde 5,6 oranında reel büyüme gös
termiştir. Bu büyüme, tarım sektöründe yüzde 4, sa
nayi sektöründe yüzde 9'lara varmışta. Bu nispetler 
1982 yılında yüzde 4,6, 1983 yılında ise yüzde 3,2 se
viyesinde idi. 1984 yılında OECD ülkelerindeki bü
yüme hızı yüzde 4,2 olmuştu. Görüldüğü gibi ülke
mizde 1984 yılındaki büyüme hızı, gayri safi millî 
hâsıladaki büyüme, son yılların en büyük büyüme 
hızıdır ve OECD ülkelerindeki büyüme hızının üze
rindedir. Gayri safi millî hâsılanın artış hızı prog
ramlananın üstünde gerçekleşmiştir. Bu, tabiî ki son 
derece sevindirici bir durumdur. 1983te fert başına 

düşen gayri safi millî hâsıla 4 495 Türk Lirası iken, 
1984'te 5 072 liraya ulaşmıştır 1968 fiyatlarıyla. Eko
nomimizin planlananın üzerindeki büyümesi ekono
mik tabloyu güzelleştiren, iyileştiren, bizleri 1985 yı
lı için de ümitlendiren mutlu bir gelişme değil midir 
sayın milletvekilleri? 

1984 yılının açıklanan ilk 8 aylık verilerine göre 
bankalardaki mevduat artışı, son üç yılın en yük
sek seviyelerine ulaşmıştır. Mevduat artışı 1982 yı
lında yüzde 16,3, 1983 yılında yüzde 6, 1984 yılında 
ise yüzde 24 oranına ulaşmıştır. 

1984 yılında işçi döviz girişleri geçmiş yıllara na
zaran artmıştır, 1984 Temmuzunda, tüm işçi döviz
lerinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 885 milyon 
dolara ulaşan işçi dövizleri, ayrıca bankalarda (yurt 
içindeki ve yurt dışındaki millî bankalarda) 110 mil
yon dolar civarında döviz tevdiat hesabı açılmıştır. 

İİ984 yılının ilk 7 aylık dönemde inşaat ruhsat
namelerinde,' geçen yılın aynı dönemine nazaran yüz
de 22 oranında inşaat yüzölçümü itibariyle bir artış 
görülmektedir. Toplu Konut Fonunun, inşaat sektö
ründeki büyük canlılık getirdiği açıkça kendini gös
termektedir. Dış ülkelerdeki müteahhitlerimizin 1984 
yılının Haziran ayı sonuna kadar dış ülkelerden al
dığı ihalelerin toplam yekûnu 14,7 milyon dolara, 
1984 yılında yurt içerisine giren döviz miktarı 1 mil
yar dolara ulaşmıştır. 

•1984 yılının ilk 7 ayında konsolide bütçe gelir
leri, geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 34 ar
tış göstermiştir. 1985 yılında uygulanacak olan Kat
ma Değer Vergisiyle bu artışların daha yüksek se
viyeye ulaşacağı tabiîdir. 

Ekonomimizdeki bu büyümeler, 1985 yılının da
ha da iyi olacağını gösteren sevindirici gelişmelerdir. 
Ekonomik tablonun en iç açıcı, en sevindirici bir 
'yönüne değinmek istiyorum; imalat sanayii : 

Üretim son senede ümitlerin de, hesapların da 
çok üstünde gelişmiştir. Verilere bakalım : Elektrik 
tüketimi bir senede yüzde 12,3 artmıştır. Bazı sanayi 
dallarında yüzde 20'nin üzerinde artış vardır. Sana
yinin ihracattaki payı hedefi aşmış, yüzde 75'e ulaş
mıştır. İthalatta yatırım malları oranı yüzde 23,6'ya 
yükselmiştir. Üretim; pamuklu dokumada yüzde 9,6, 
çelik blokta yüzde 51,6, şekerde yüzde 3,9, kâğıtta 
yüzde 6,2, linyitte yüzde 8,8, süperfosfatta yüzde 30,4 
oranında artış göstermiştir. Tekstil, kimya, otomotiv 
sanayii altın senesini yaşadı. Araba ithalatı, yerli 
araba üreten otomotiv sanayiini endişeye sevk etmiş 
idi. O zaman arabalar stokta beklerken bugün otonun 
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bil sanayinde, bilhassa lüks model arabaların sıraya 
girmek suretiyle alındığını, prim yaptığını hepimiz bi
liyoruz. Otomobillerde, mazota geçiş için yatırım plan
lamaları yapılmakta ve bu konuda pek yakında ya
bancı bir firma Türkiye'de üretime geçmektedir. 

Temel sanayilerimizden olan tekstil sanayii şoku 
atlattı ve geçen yıl içinde büyük bir atılım yaptı. Bu 
atılım, tekstil sanayiinin yenilenmesi, ihracata uygun, 
kalitede ve ihraç fiyatlarıyla rekabet edecek ölçüde 
mal üretilmesi için yeniden reorganizasyonuyla ol
muştur. Kayseri'deki iki eski tekstil fabrikası ikişer 
milyar liranın üzerinde yatırım yaparak kendisini ih
racata hazırlamış, üretim hacmini genişletmiş, kapa
site kullanımı çok çok büyümüş, stoklar yüzde 6'lar-
dan yüzde 5'e, yüzde 4'e kadar düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçenin tümü üzerinde 
konuşurken bir sayın üyenin, «Sanayide üretim artışı 
bizim kurduğumuz fabrikalarla oldu» şeklinde bir be
yanı oldu. Bu konuya kısaca değinmek istiyorum. 
Cumhuriyetimizin ilik kurulduğu yıllarda Türk Mille
tinin manevî hasletlerinin dışında hemen hemen hiçbir 
gücümüz kalmamıştı. Cumhuriyetin ilk bütçeleri 1 
milyon liranın altında idi. Altyapı yok, sanayi hiç yok; 
sıfırdan başladık diyebilirim. Aslına bakarsanız sıfır
dan bile başlayamamıştık. Cumhuriyet Hükümetleri 
bu küçük bütçeleriyle düyûn-d umumiyenin borçlarını 
ödemek durumunda kalmıştır ve 17 milyonluk Tür
kiye, 17 milyon liralık bütçesiyle düyûn-i umumiye 
borçlarını ödemiştir. Bu suretle Lozan'da ismet Paşa 
ile alay etmek cesaretini gösterenlere karşı, Türk Mil
letinin borçlarını ödeyebilecek güçte olduğunu ispat 
etmek saadetine erişmiştir, 

Sanayileşme Cumhuriyetle birlikte başladı. Bunu 
gözden geçirirken bir yanlış değerlendirmeye temas et
mekte fayda görüyorum. Atatürk'ü birçok kişi dev
letçi olarak tarif eder. Sanayiin Devlet eliyle başla
dığı ve geliştirildiğini ifade eder. O zamanki, gelişme
lere bakarsak, mesela tş Bankası gibi bugün de iftihar 
ettiğimiz bir kuruluş, halka açık anonim şirket 'şek
linde teşkil edilmiştir. Şeker sanayii, kâğıt sanayii gibi 
ilk sanayi dalları tş ©ankasının da öncülüğünde özel 
sektör olarak kurulmuş ve gelişmiştir. O dönemde özel 
sektörün yatırım yapacak gücü olmadığı için elde bu
lunan tek Devlet gücünü Atatürk kullanmış; fakat 
Türk Milletinin yapıcı gücünden istifade etmeyi her 
zaman için denemiş ve önem vermiştir. Kayseri ile 
ilgili olduğu için 'belirtmekte fayda görüyorum. Daha 
geçen haftalarda elektrik üretiminin TEK'in dışında 
da özel sektör marifetiyle yapılabilmesi için bir ka

nun çıkardık. 1926 yılında Atatürk'ün direktifiyle, 
Kayseri'de yüzde 20'si belediyeye ait, yüzde 80'i özel 
sektöre ait bir şirket kurulmuş; elektrik üretim ve 
dağıtımı Kayseri'de çok yakın zamanlara kadar bu 
Şirket marifetiyle yapılmıştır. 

1950'li yıllarda, 1960'lı yıllarda ve 19701i yıllarda 
zaman zaman sanayi hamlelerini bu ülke yaşadı; fa
kat her hamlenin sonunda maalesef ülkemiz döviz 
darboğazına girmiştir. Döviz darboğazının meydana 
getirdiği ekonomideki çarpıklıklar ve bunun halkımı
za intikali sonunda, her 1950'li, 196Q'lı ve 1970'li yıl
ların sonunda da demokrasi inkıtaa uğramıştır. 

Ekonomimizin Osmanlı İmparatorluğu devrinden 
bu yana başına musallat olan en önemli hastalık, dış 
tediye açığıdır, döviz darboğazıdır, döviz yokluğudur. 
Ülkemiz döviz yokluğu nedeniyle kritik ekonomik dö
nemlerden birini 1978-1979 yıllarında yaşadı. Bu se
nelerde ekonomiye musallat olan hastalıkları ve duru
mu bir gözden geçirelim. Merkez Bankası kasası ça
lışmıyor. Merkez Bankası Tahtakale'ye taşınmış. Dış 
görevlerde bulunan temsilcilerimizin ücretleri transfer 
edilemiyor. "Sanayi, kendi dövizini bulmak zorunda 
bırakılmış, enerji yok, akaryakıt yok, hammadde yok, 
yedek parça yok; üretim durma seviyesine gelmiş, kuy
ruklar, vesikalar, karaborsalar türemiş; bütün bu yok
ların yanı sıra, bu duruma çözüm bulacak arkasında 
millet desteği olan 'bir iktidar da yok. İşbaşındaki 
azınlık Hükümeti, işte hasta ekonomiyi iyileştirmek 
üzere Turgut özal'a görev veriyor. Bulunan, hastalığı 
düzeltecek olan doktor Turgut Özal'dır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Dok
tor hastayı öldürdü; size ömür. 

NUH MEHMİET KAŞIKÇI (Devamla) — Alınan 
tedbirlerle kuyruklar, yokluklar, çift fiyatlar kısa za
manda ortadan kalkıyor. 12 Eylül'ün getirdiği huzur 
ortamı ekonomimizin iyileşmesini tuzlandırıyor, 1981 
yılında İhracat atağa kalkıyor, tarihimizdeki en bü
yük sıçramayı yapıyor. 2,9 milyar dolarlık 1980 yılı 
ihracatı, 1981 yılında yüzde 61 oranında tartış göste
rerek 4,7 milyar dolara yükseliyor. 

Bunlar rakam, rakamların da dili tektir; rakamları 
başka türlü tefsir etmek de mümkün değildir. 

M. TURAN BAYİEIZİT (Kahramanmaraş) — Ra
kamlar en büyük yalancıdır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — İkinci 
bir atak, ihracatın yapısında oluyor. Yine tarihimiz
de ilk defa olarak sanayi ürünlerinin ihracat içeri
sindeki yeri ön plana geçiyor. Sanayi ürünleri ihracatı 
tarımı geçiyor; ıtarım ürünleri yüzde 47,2 sanayi 
ürünleri yüzde 48,7. İyileşme 1982 yılında da de-
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vam etmiştir. İhracat miktarı 5 milyar 745 milyon 
dolara yükselmiştir. 1983 yılında hafif bir gerileme 
var; 3 milyar 745 milyon dolar olan ihracat, 5 mil
yar 727 milyon dolara düşüyor. 1984 yılında. tekrar 
ihracatımız atağa geçiyor 7,2 milyar dolarlık artış
la bir sene önceye nazaran yüzde 27,7 nispetinde art
ma gösteriyor. 

Yapısal değişiklik ise, çok daha sevindirici; sanayi 
ürünlerinin ihracat içerisindeki yeri yüzde 75 nis
petine kadar yükseliyor.: 1984 yılı çin programlanan 
hedefin 6,8 milyar dolar olduğunu düşünürsek, ih
racatta varılan nokta programlanan hedefin üstün
de olmuştur. 1985 yılı içinde 8,3 milyar dolarlık 
bir ihracat hedefi çizilmiştir. 1984 yılında gösterilen 
performans, bu ihracat hedeflerine kolayca ulaşıla-
'bileceğini göstermektedir. 

İhracat yaptığımız ülkeler ve ülke grupları ba
kımından da, ihracatımız yönünden sevindirici, ge
lişmeler vardir. 1984 ihracatının yüzde 37,9'u, 1 mil
yar 922 milyon dolar ile AET ülkelerine yapılmıştır. 
Yüzde 40,3'ü, 2 milyar 46 milyon dolar ile İslam 
ülkelerine yöneliktir. Geçmiş yıllarda çok gerileyen 
Doğu (Bloku ülkelerine ihracat, 1984 yılında yüzde 
17 nispetinde artmış 190 milyon dolara yükselmiş
tir. 

İhracatımızın asıl unsurlarını teşkil eden bu gru
bun dışındaki ihracat miktarı, 917 milyon dolar olup, 
tüm ihracatımızın yüzde 18'i seviyesindedir. Bir se
ne önceye nazaran feu gruba olan ihracat yüzde 60 
nispetinde gelişmiştir. Artık Türkiye, fındık, pamuk, 
tütün gibi belli ürünleri belli ülkelere satan bir ül
ke olmaktan çıkmıştır. 3 bine yakın ürünü dünya 
pazarlarında pazarlamaktayız. 

Hükümetimizin almış ve uygulamakta olduğu ted
birlerle ihracatımızın çok daha iyi seviyelere ula
şacağına İnanıyoruz. 'Bu alınan ve ilerisi için ihraca
tımızın artacağına dair ümit verici gelişmeleri kısa
ca gözden geçirmek istiyorum. 

Ticaret filomuzun gelişmesi için (her türlü tedbir 
alınmıştır. Türkiye'nin uluslararası nakliye ağı içe
risine ıginmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu yönde gelişmeler vardır. Romanya üzerinden Tu
na Irmağı yoluyla AET pazarına kolay iniş sağlan
maktadır* 

Serbest pazar projesi gelişmektedir. Serbest pa
zarın gelişmesiyle ihracatın ve ithalatın kolaylaşaca
ğı hepimizin malumudur. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, 5 dakika süreniz 
kalmıştır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — İh
racatçı firmalar gerek teşkilat, gerek eleman, gerek
se malî kaynak yönünden gelişiyor. 

Son senelerde Japonya modelinden sık sık bah
sedildiğini hepimiz biliyoruz. Japonların ifadelerine 
göre, yalnız İngiltere'de 25 bin Japon pazarlamacı 
çalışmakta ve pazarlama işi için her an havada 150 
bin Japonun uçtuğu ifade edilmektedir. Bu mucize
nin nasıl gerçekleştiğini bu rakamlar açıkça ifade et
mektedir. 

İhracatçı firmalar geliştikçe, iyi yetişmiş eli çan
talı gençler çoğaldıkça ürünlerimizin dış pazarda 
sanılmasının da çok daha kolaylaşacağına inanıyo
ruz^ 

Rusya ile yapılmakta olan tabiî gaz anlaşması
nın, Rusya ile olan ticaretimizi de geliştireceği ümi
dindeyiz. 

Muhterem, arkadaşlarım, Güney Kore'nin yaptığı
nı, Formoza'nın yaptığım biz niçin yapamayalım? 
Türk Mileti atağa kalkmıştır; ibizi artık hiç kimse, 
bu atağı neticeye götürmekten, ülkemizi muasır me
deniyetler seviyesine ulaştırmaktan alıkoyamayacak-
tır. 

Muhterem milletvekilleri, görüldüğü gibi ekono
mik tablo çok iyi, çok güzel; dış ticaret gelişmiş, ge
lişiyor. Pembe umutlar tablodaki yerini almış. Üre
tim artmış, artıyor. İhraca yönelik bir yapıya kavuş
muş, görüntü yemyeşil; muradımızın olacağını müj
deliyor. Yatırımlar hızlanmış, altyapı oluşuyor, ya
rım kalmış işler süratle ekonomiye kazandırılıyor. 
Ufkumuz masmavi, geleceğimiz aydınlık. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Türkiye'nin mi beyefendi? 

YILMAZ AHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yok
sa zatıâlinizin mi? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Biz, 
enflasyon hızında program hedeflerinin 3 - 5 puan 
gerişlinde kaldık diye tabloyu siyaha boyamak doğ
ru mu? Lütfen fırçamıza 'başka renkler de koya
lım. Bu tablo yalnız Hükümetimizin çizdiği bir tab
lo değil; bu tablo çiftçisiyle, işçisiyle, sanayicisi, i'h-
racatçısıyla, mühendisi, memuru, tüccarı, esnafıyla 
tüm milletin eseridir. Bu güzel tabloyu siyaha boya
maya hiç kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK istanbul) — Kay
seri Milletvekili Nuh (Mehmet Kşıkçı, boyadan bah
sediyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Evet, 
«Kayserili iboyadan bahsediyor diyeceksiniz; ama 

\ (Gülüşmeler, alkışlar) yarım saatten ibu yana iyi geliş-
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meleri, rakam rakam veriyorum. Bir tek enflasyon 
hızında planlananın, programlananın 3 - 5 puan ge
risinde kalındı diye, tüm bu yapılanları yok saymak, 
ufkumuza siyah bir perde germek de hakikaten, iyi 
bir şey değil, doğru bir şey değil. 

İktidarımızın enflasyonun da, işsizliğin de üste
sinden geleceğine inanıyoruz. 1984 yılındaki geliş
meler bunu müjdeliyor., İhracatın gelişmesi, yarım 
'kalmış yatırımların millî ekonomiye kazandınlabil-
mesii, çok düşük kapasiteyle çalışan sanayi tesisleri
nin yüzde 7 0 - 7 1 seviyesindeki kapasitelere ulaştı
rılabilmesi; tüm bunlar çabayı gerektirirdi. Bu alı
nan tedbirlerin enflasyon hızını düşürmekte engelle
yici yönleri olduğu da şüphesizdir, ekonomi bir bü
tündür, 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz doldu efen
dim, lütfen toparlayınız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bir 
bütün olan ekonomide, enflasyon hızı kadar üreti-
ımıin artışının *da rolü olduğu tartışılamaz^ 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten işsizlik en 
büyük derttir. Alınteriyle karnını duyurmak isteyen 
kişinin çalışacak iş bulamaması kadar feoi bir şey 
yoktur; ama ülkemizdeki işsizlik gelişmiş sanayi ül
kelerindeki işsizlikten çok farklıdır; gelişmiş sanayi 
ülkelerinde, elindeki tasa sıcak çorbasını koyamayan 
işçi aç kalır. Ülkemizdeki işsizlik yapısı böyle de
ğildir; tarımla olan ilişkisi sürmektedir, tarımdaki 
işinin dışında bir iş aramaktadır, aile bağları bizde 
daha güçlüdür; bizdeki aileler baba, ana ve çocuk
lardan teşekkül etmektedir, 18 yaşını geçen çocuklar
da bu ailenin rüknüdür. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Saate bakın 
Sayın Başkan. w 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Aile 
işletmeleri de işsizliğin bizdeki feci tablosunu yuma-
şatmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlyorsunuz de
ğil imi efendim? 

Sayın Kaşıkçı bir dakikanızı rica edeceğim; bir 
noktayı Genel Kurulun da bilgisine sunmak istiyor
dum, siz vesile oldunuz. 

Bu, bütçeler üzerindeki konuşmalarda, yani ba
kanlıklar, umum müdürlükler, belli daireler üzerin
deki konuşmalarda, o dairemin, o bakanlığın büt
çesi üzerinde konuşulması zorunludur. Tümü üzerin
deki konuşmanın havasıyla ıkonuşmalk amaca uygun 
değildir. Bunu hatırlatmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun devam edin, toparlayın efendim. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Tarih dersi 
veriyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI {Devamla) — Sayın 
Başkan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, eko
nominin oluşmasını ve uygulamasını sağlayan en 
önemli unsurlardan birisidir. Bütçesi, 1 trilyon 800 
milyar ile tüm bütçe rakamlarının üzerindedir. Onun 
için ihracatın ekonomimizin yapısındaki yerinin bu
rada bahsedilmesinden daha normal bir şey olamaz. 
Biz, burada TRT'nin uygulamasından bahsetmedik, 
bahsetmiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ekonomimizin iyileştirilmesinde çok 
önemli bir fonksiyonu ifa etmiş ve başarılı olmuş 
bir kuruluşumuzdur. Gelişme bu hızla devam ede
cek, programımız inşallah gerçekleşecektirj 

1985 Yılı Bütçesinin Milletlimize hayırlı olması
nı diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Kaşıkçı, pembe gözlükleriniz kürsüde kaldı. (Al
kışlar) 

'BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi şahıs
ları adına söz isteyen milletvekillerine söz vereceğim. 

Önce bu bütçenin lehinde konuşmak isteyen mil
letvekillerine söz vereceğim. 

iSayın İsmail Samban, lehinde mi konuşacaksınız 
efendim?' 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Evet, lehinde 
efendiım-

BAŞKA'N — Buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, benden önce konuşan Anava
tan Partisi Grup Sözcüsünün dile getirdiği hususların 
gerçekten yadırganacak bir yönü olmadığını, şu anda 
1975 Yılı Bütçesini görüştüğümüz... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 1975 
mi? 

İSMAİL SARUHAN '(Devamla) — Pardon, 1985. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((İstanbul) — Hâlâ 

10 sene geridesiniz. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Onu herhalde 

sizin anlayışınız olarak görmek daha yerinde olur. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, nıerkez teş

kilatı, taşra teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve yurt dışı 
teşkilatı olmak üzere, dört anabirimden oluşmakta
dır. Bu noktada bir hususa işaret etmek yerinde ola
caktır. 

Bilindiği üzere, müsteşarlığın altı genel müdürlü
ğünden dört tanesi, ezcümle; Anlaşmalar Genel Mü-
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dürlüğü, Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü, İthalat 
Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü ki, doğ
rudan ithalat ve ihracat anlaşmaları ve dış ticaret kre
di işlemlerinden müteşekkil bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 10 asır önce yaşayan Türkler 
ve.hatta 15 asır önce yaşayan Müslümanlar tarafın
dan ticaret esaslarının dünyaya öğretildiğini biliyoruz, 
biz de 'bu milletin torunlarıyız. Bir zamanlar Amerika 
(Kıtası bile keşfedilmemişti; ama Türk Milletinin, asır
lar önce bu tioarî ilişkileri vardı; fakat giderek bu
nu terk etmek suretiyle ticareti bizden öğrenenlerden 
daha sonra ticareti biz öğrenir gibi oluyoruz. Bunu 
ifade ederken şu noktaya gelmek istiyorum : Türki
ye'nin ihracatına ve dolayısıyla dış ticaretine arzu edi
len önem verilmemiştir, iktisaden gelişmiş ülkeler bu 
teşkilatı çok önceleri kurmuştur ve hatta birçokların
da dış ticaret bakanlığı müstakil olarak bulunmaktadır. 

Şimdi bir ülke 7 milyar dolara* yakın ihracat ya
par, bu ihracatın yurt içinde değişik kurumlar içeri
sinde yapılmasının rantabl olamayacağı ve bu husus
taki bürokratik engellerle de karşı karşıya kalınacağı 
bilinmektedir. Bu da, ihracatımızı ve tanıtmamızı 
arzu edilen düzeyde tutamadığımızdan kaynaklan-
makkdır. 

22 yıl önce bağımsızlığına kavuşmuş öyle devletler 
vardır ki, 32 firma vasıtasıyla yılda 22 milyar dolar
lık ihracat yapmaktadırlar. 

Yine bazı ülkeler de ihracatın artırılabilmesi için 
üretim yapan kurumlarla ihracatçıların kurmuş ol
dukları bir müessese vardır. Bu müessese tarafından 
100 tane üretici firmanın mamullerinin ihracat yapa
cağı ülkeye gönderilmesi suretiyle pazarlamanın" ya
pılması gerçekleştirilmektedir. Bizde ise, bu noktada 
arzu edilen çalışmalarda çok geç kalındığını görmek
teyiz. Bu cümleden olarak, Sayın Anavatan Partisi
nin iktidarına ve özellikle onun liderine huzurunuzda 
teşekkür etmek isterim. Çünkü, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığını ihdas etmekle yukarıda arza ça
lıştığım hususların az da olsa iyileştirilmesini hedef 
olmaktadır. Ben şahsen şunu düşünüyorum, ki bu 
da sadece müsteşarlık düzeyinde değil, gerekirse, Dış 
Ticaret Bakanlığı şekline dönüştürülmesinin de düşün
celerim ve ideallerim arasında olduğunu söyleyebili
rim. 

Saym milletvekilleri, Türk Milletinin yurt dışında 
2 milyondan fazla insanı (gerek ticaretle iştigal eden
leri, gerekse bedenen çalışanları) kazancm ve ticare
tin bir diğer yönünü yapmaktadırlar. Ben bu konu
da da 2 milyon insanımızın çalışmalarını yakından ta

kip edecek olanların daha da iyi çalışmalarını, onla
rın zarara uğramaması için gerek eğitim yönünden 
ve gerekse çalışmaları açısından iyi koordine edilmiş 
bir teşkilatın 'bünyesinde toplanmasını, özellikle bu 
ifade etmeye çalıştığım Dış Ticaret 'Bakanlığı şekli 
şekillendikten sonra bu insanlarımıza tümüyle ras
yonel bir çalışmayla iyi bir yaklaşımla, yaklaşılma
sının yararlı olacağım bu vesileyle belirtmek isterim. 
2 milyon Türk insanının o hizmetlerini ülkemiz her 
zaman takdirle yâd etmek durumundadır. Türk eko
nomisindeki katkılarını inkâr etmek elbette mümkün 
değildir. Onun için de bu meselelerin Türkiye'de en 
iyi şekilde organizesi bu nedenle şarttır. 

Sayın milletvekilleri, bir milletin iktisaden kalkın
masındaki en büyük faktör, üretimin artırılarak faz
lasının ihraç edilmesidir; bu, elde edilecek gelirle 
mümkündür. Bu sağlanmadığı takdirde iktisadî kal-
ikınımayı beklemek elbette mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan süreniz doldu, lüt
fen bağlayın, 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) •— îşte bu cüm
leden olarak, Sayın Başbakanımızın daha önceden tes
pit etmiş olduğu ilkeler doğrultusunda 1984 yılı içe
risinde yüzde 30 artan ihracatımızın gelecek yıllar
da da bu şekilde artışının devamım gönülden arzu 
etmekteyim. İşte Sayın özal'ı, dünya basınındaki öv
meleri ve dolayısıyla uygulanan ekonomik politikayı 
bazı milletlerin model olarak seçtiğini dünya hasmın
dan takip etmekteyiz. Şu halde böyle bir ekonomik 
modelin daha da güçlenmesi için Yüce Meclisimi» 
zin gayret sarf etmesi, destek olması tabiîdir. Geç ka
lınmasına rağmen, ülkemizde 1985 yılında ihracat se
ferberliğinin sağlanacağına ve bu anlayış içerisinde de 
gerek alınan tedbirler ve gerekse Beş Yıllık (Kalkınma 
Planındaki ilkeler doğrultusunda gerçekleşeceğine 
inanıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Saruhan toparlayınız lütfen» 
süreniz çoktan doldu. 

'İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın arka
daşlar, çok değerli milletvekillerinin birçoklarının 10 
dakika, hatta 20 dakika konuşma sürelerini aştığım 
biliyoruz; ama ben, bu noktada Sayın Başkanımızın 
ifade ettiği gibi, bütün üyelerin süresi içinde konuş
masını bitiren bîr Meclis olmasını gönülden arzu 
ediyorum. Bu düşüncelerle sözümü kesmek mecbu
riyetinde olduğumu da belirtmek istiyorum. 

(Bu duygularla 1985 Yılı Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bütçesi yurt dışındaki insanlarımıza 
ve ülkemize hayırlı olsun der, teşekkür ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Ben de çok teşekkür ederim Sayın 
Saruhan. 

Bütçenin aleyhinde konuşacak üyeye söz verece
ğim. 

Sayın Mehmet Kocabaş, aleyhinde mi, lehinde mi 
konuşacaksınız? 

MEHMET KOCABAŞ (frçel) — Aleyhinde konu
şacağım. 

BALKAN — Buyurunuz. 
MEHMET KOCABAŞ ı(îçel) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 1985 Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı bütçesinin ve önümüzdeki yıllar
da mevcut Anavatan Hükümetinin ithalat, ihracat po
litikasındaki eksikliklerini ve yanlışlarını ve Milliyetçi 
Demokrasi Partisi milletvekili olarak da tavsiyeleri
mizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. 

Türkiye'de faizlerin bu kadar yüksek olduğu ve 
devam ettiği sürece, ihracatın artmasının beklenmesi 
fevkalade iyimser bir mesele olur. 1985 Türkiye'sin
de ve dünyada hiçbir memleketin bu kadar yüksek 
faizle ihracat yapması, bu kadar yüksek faizle üre
timi ve istihsali devam ettirmesi düşünülemez ve 
korkarım Türkiye'yi fevkalade zor günler beklemek
tedir. Bugün tabelalar değişir felsefesini bırakıp, ger
çeğe inmek mecburiyetindeyiz. Bu tabelalar değişir
se, bu tabelaların yerini kim alacaktır? 

Yat, kat ve lüks şeyleri satıp öz kaynağa ilave 
etmek fevkalade yerinde bir görüştür. Ancak, bu yat, 
kat ve diğer lüks şeyleri kim alacaktır? 

Türkiye'de banka-kredi müesseselerine ıslahat ve 
köklü çözüm getirmeden, Türkiye'deki iktisadî işler
liğe hız kazandırmak bugün için mümkün değildir. 
Pratik bir misal olarak şunu arz edeyim : Türkiye'de 
yatırım yapacak.bir müteşebbis projesini bankaya gö
türdüğü zaman, 1 veya 2 milyarlık bir proje için ban 
kalar kendisinden 2 milyar liranın üzerinde teminat 
istemektedirler. Türkiye'de hangi müteşebbis, hangi 
ipoteği vererek bu yatırımlara girecektir? Bunlar Tür
kiye'de yatırımcı için fevkalade caydırıcı birer sebep 
olmaktadır. Ayrıca, Türkiye'de Yüksek Denetleme 
Kurulunun bu baskıları devam ettiği müddetçe hiç
bir banka genel müdürünün burada cesur hareket 
etmesini beklemek iyimserlikten ileriye gitmez. Adnan 
Başer Kafaoğlu'nun emri ile Anadolu Bankasının 
üstlenmiş olduğu 22 milyar liralık borç yüzünden, 
Anadolu Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
üyeleri mahkemeye gitmişlerdir. Bu acı tablo olduğu 
müddetçe, hiçbir banka yöneticisi cesur hareket ede
mez. 

Bazı meseleleri hallederken, köklü tedbirler bul
mak mecburiyetindeyiz. Bütün banka genel müdür
lerinin kapısı milletvekilleri ile dolup taşmaktadır. 
Çünkü, müteşebbis yatırım yapma arzusundadır; fa
kat bankalara verilen yetkilerin fevkalade kısıtlı ol
ması, Yüksek Denetleme Kurulunun bankalar üze
rindeki fevkalade sıkı baskıları, bu yöneticileri sıkın
tıya sokmakta ve cesur kararlar almaktan caydır
maktadır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kredi teminatsız 
mı verilsin? 

MEHMET KOCABAŞ '(Devamla) — Teminatsız 
kredi dünyanın hiçbir yerinde verilmez. Ancak, Sa
yın Kutay şunu arz edeyim; teminattan kasıt olarak 
proje bazında kontrollü kredi... 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, şahıslara değil Ge
nel Kurula veya Başkanlığa hitap ediniz.. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — tyiniyetle 
efendim. 

BAŞKAN — Hep iyiniyetle efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Peki efen
dim. (Gülüşmeier) 

Ben işin gerçeğini anlatıyorum, yani bir muhale
fet temsilcisi olarak değil; bu konu hepimizin başın
da. Bir müteşebbis olarak bankaya gidildiğinde bun
ların istemiş olduğu ekspertiz miktarları fevkalade 
anormal rakamlara ulaşmaktadır, yüzde 130'un üze
rinde istemektedirler, bu yatırımcıyı caydırmaktadır. 
Size müşahhas bir misal vermek isterim : Türkiye' 
deki bir firma Suudi Arabistan'da 85 milyarlık bir 
ihale kazandığı halde Türkiye'de hiçbir banka bu 
firmaya teminat mektubu veremedi. Birkaç ay gez
diler, ki müddeti bitecekti, mecburen gittiler İsviçre 
bankalarından teminat mektubu aldılar ve Suudi 
Arabistan Hükümetine bu teminat mektubunu verdi
ler. Otomatikman o devir Türkiye'ye geleceği yer
de maalesef isviçre bankalarına gidecektir, bu bir 
realitedir, 

Hükümetin dış müteahhitlik hizmetlerinde çok 
köklü tedbirler almasında zaruret vardır. Bununla il
gili olarak, devlet bankalarının konsorsiyumu ge
rekmektedir. O bakımdan, banka genel müdürlükle
rine veya ilgili ve yetkili bir devlet bakanlığına bu 
konuda yetki verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 1984 yılı ithalat rejimi 
fevkalade kötü olmuştur. Zira, bu rejimi üç yıl ha
zırlamış bir arkadaşınız olarak şunu samimî olarak 
ifade edeyim ki, burada Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığını itham etmek istemiyorum; konuyu kendi-
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lerine hazırlayan ekip fevkalade zayıf olarak hazır
lamış; yalnız 3 - 4 ay içerisinde ithalat rejimi üç de
fa değişmiştir. Fonlu listeler sık sık değişmiştir. Bu 
fonlu listelerin değişmesi yüzünden birtakım şaibe
ler meydana gelmiş, birtakım insanlar çok para ka
zanmış, birtakım insanlar da batmıştır. Fon ilave 
edilmeden malını gümrükten çeken adam kazanabil
miş, fonun ilave edildiği gün gümrükten malını çe
ken insan haksız bir rekabetle fevkalade darboğaz
lara girmiştir. 

1985 yılı ithalat rejimini hazırlarken, her şeyden 
evvel kriterlerimizi fevkalade dikkatli ve duyarlı 
olarak hazırlamak mecburiyetindeyiz. Eğer 1985 Tür
kiye'sinde fonlu listeler, liberasyon listeleri ve mü
saadeye tabi mallar listesi çok iyi tetkik edilip ince
lenmezse, 1985 yılında Türkiye'de birçok sanayici, 
fabrikasını kapatmak mecburiyetinde kalacaktır. Mü
saadeye tabi mallar listesi yerli sanayii korumak ba
kımından fevkalde yerinde bir hrekettir; ancak, Tür
kiye daha yatırım doyumuna gelmemiş birtakım sınaî 
yatırımlarını yapmak mecburiyetinde olan bir ülke
dir. Bu bakımdan, yerli sanayii koruyabilmek için 
bazı listelerin müsaadeye tabi mallar listesine alın
masında zaruret vardır. Avrupa'ya karşı kendimizi 
'koruyabilecek bir düzeye hamdolsun gelebildik; an
cak, Avrupa'nın bile Uzakdoğuya karşı tedbir aldığı 
şu dünyada, bizim Uzakdoğu mallarına karşı hiçbir 
tedbir almamış olmamız fevkalade düşündürücüdür. 
Sizlere daha evvel Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
müzakereleri sırasında da aynı mütalaayı arz etmiş
tim. 

Sayın millet vekilleri, bugün bir Osram marka 
ampulün 100 adedi 17 dolardır. Bir Tayvan malı 
ampulün 1 000 adedi ise 19 dolardır. Şimdi bu şart
lar altında Türk sanayiinin bunlara karşı rekabet et
mesi düşünülemez ve mümkün değildir. Avrupa bile 
Uzakdoğu mailarına karşı bir yığın, bir dizi tedbir 
almaktadır. Mesela Fransa dahi tek gümrük kapısı 
ihdas etmekte, tek gümrük memuru vermekte ve tek 
tek giriş yaparak en azından girişte zorluk çıkararak 
kendi sanayiini koruma yoluna gitmektedir, ihracat 
Yönetmeliğinin 47 nci maddesi çok iyi tetkik edildi
ğinde, sanayi bakımından korumaya muhtaç olduğu
muz işkollarımıza bu yeni dönemde dikkat edilme
sinde zaruret. vardır. Bu ayın 16'sında sona erecek 
1984 ithalat rejimi, yerini 1.985 ithalat rejimine bıra
kacaktır. 1985 ithalat rejiminde o kadar çok dikkatli 
almamız gerekmektedir ki, bu kadar yüksek faizle 
para kullanan sanayicinin dışarıya karşı rekabet et
mesi fevkalade güçtür. 

11 . 12 4 1984 0 : 2 

Ayrıca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
uygulamalarına karşı, Türkiye'de gümrüklerin uygu
lamış olduğu birtakım sıkıntılı durumları son iki ay
dır bizzat kendim de hissettim. Muhterem Hükümet 
mensupları özellikle sizlerin dikkatinize sunmak iste
diğim bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Kocabaş. 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Hayhay 

efendim. 
Gümrüklerde size karşı pasif bir direniş başla

mıştır. Burada, özellikle bunu belirtmek istiyorum. 
Habur'da 100 kilometreye varan kuyruklar daha bu 
hafta 15 kilometreye inmiştir, ancak bunda bir kastı 
mahsusa vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu konunun ince biir özelliği 
var, o da şudur : Maliye ve Gümrük Bakanlığı bir
leşmiştir. Eskiden gümrükleri ilgilendiren evrak direkt 
Gümrük Bakanlığına giderken şimdi Maliye Bakanlı
ğına gitmekte, Maliyeden Gümrüğe geçmesi 3 gün 
sürmektedir. 1 haftada da ilgili uzmana ve karar 
merciine geldiği zaman 10, 15 gün beklemektedir. 
Yalnız bu bekleme yüzünden İstanbul'da bir tanı
dığımız sanayici gemiye 15 milyon lira demaraj (de-
marrage) ödemiştir. Bu konu. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının en basitinden evrak şubelerinin tefrik 
edilmesi de dahil halledilebilir. En basit bir mesele 
için gümrük memuru korkmakta ve kastı mahsusa 
olarak, görüş almak için Ankara'ya sormaktadır. 
Bu zaman kaybı Türkiye'de ithalatçıları ve özellikle 
sanayicileri sık sık darboğaza sokmakta, fuzulî ye
re ceza ve demaraj ödemektedirler. Bu konuya 
hakikaten Hükümetin eğilmesinde zaruret vardır. Bü
rokrat eliyle sanayiciyi darboğaza itenek eğer böyle 
devam ederse ileride memleketimize sıkıntı verecek
tir. 

1985 senesinde Katma Değer Vergisi uygulama
sına geçeceğimiz için, Sayın Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı yetkililerine şunu hatırlatmayı da bir 
vazife addediyorum. 

Yazar kasaya geçmeden zaten Katma Değer Ver
gisi almak mümkün değildir. Biz bürokraside iken 
bu toplantıları müteaddit defalar yapmışızdır; Tür
kiye'de en aşağı 3, 4 tane sanayici bu yazar kasayı 
yapabilme kabiliyetine sahiptir. Eğer yazar kasa 
konusunda da ithalat yolunu tercih edersek, zaten 
işsizlik ve istihdam sorunları karşımızdadır, üretim 
düşüklüğü karşımızdadır, onun için bu konuya özel
likle dikkat etmemiz ve yazar kasa konusunu kendi 
millî sanayiimizle karşılamamızda zaruret vardır. 
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Ayrıca, ihracatla ilgili bir, iki hatayı da 'burada ı 
belirtmekte fayda görüyorum. 

Arpa ihracatında bazı firmalar kastı mahsusa ter
cih edilmiştir ve bu konunun dedikodusu Mersin 
İhracatçılar Birliğinde, İstanbul ihracatçılar Birliğin
de ve İzmir İhracatçılar »Biriliğinde dile getirilmiştir. 
Bir memlekette devleti yönetenler, ihracatı yöneten
ler eğer bu tip dedikodularla şaibe altında bırakılır
larsa, bu her şeyden evvel rejime ve demokrasiye za
rar verir. Bu konuda tercihler yapılırken çok hassas 
ve duyarlı olunmasında zaruret görüyoruz. ı 

Beni dinleme lütfunda bulunduğu için Yüce He
yete saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 
Hükümet adına konuşmak üzere, 'buyurun Sayın 

Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, kıymetli 'milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret I 
Müsteşarlığının bütçesiyle alakalı olarak, sayın grup 
sözcüleri ve milletvekillerinin dilek, temenni ve ten
kitlerine imkânlar ölçüsünde cevap vereceğim. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili ola
rak, genel ekonomik durumla alakalı. Bütçenin tü
mü üzerinde, Başbakanlık bütçesinde 'dile getirilen 
'birçok konu haklı olarak 'bugün tekrar ortaya atıldı. 
Bu konularla ilgili olarak tekrardan kaçınmakla 'bir
likte, bir iki konunun, özellikle üzerinde durarak 
açıklamalarda bulunmayı da istiyorum. I 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kuruluşu 
vesilesiyle, özellikle Maliye Bakanlığından Hazine 
teşkilatının alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığının dış 
ticaretiyle 'birleştirilerek Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının kuruluşu ve Maliye Bakanlığından da 
Hazinenin alınmış olması burada ve hatta basında 
muhtelif toplantılarda dile getirilmektedir. Bu konu
nun açıklığa kavuşmasını sağlama bakımından bu
nun esası nedir; bunu Meclislin huzurunda ortaya i 
koymakta yarar görüyorum, bundan sonraki tartış
malara ışık tutması bakımından. 

Maliye Bakanlığında Hazine Genel Sekreterliği bir 
ünite olarak ekonominin ilk kurulduğu veya Maliye 
Bakanlığının ilk teşkil edildiği zaman kendi çapında 
çok ufak bir ünite, hatta şube müdürlüğü şeklinde teş
kil edildi. Bu ünite, zaman içerisinde dış ekonomik 
İlişkilerin de genişlemesiyle oldulkça büyük hacme 
ulaştı ve ekonominin yönetimi bir ölçüde Hazine Ge
nel Sekreterliği dediğimi? Maliye Bakanlığına bağlı 
ünite tarafından -dış ilişkiler de dahil- yönlendirilımek-
teydii. I 

Bu kuruluşun, Maliye Bakanlığı ile bir arada ve ol
dukça büyümüş olması, Maliye bakanlarının, Bakan
lığın esas fonksiyonu olan gelir kaynaklan üzerine 
kâfi ölçüde gütmesini önlemiştir. Bunu eski bir Maliye 
Bakanı olarak da itiraf etmek isterim. 

Her şeyden evvel, kaynağınızı sağlam kaynaklar
dan temin etmelisiniz. Yani, devlet yönetiminde en 
önemli fonksiyon kaynaktır. Vergi kaynağını, gelir 
kaynaklarını arzu ettiğiniz seviyede geliştirip artıra
bilirsiniz, ondan sonra harcamasını ve ekonomiyi da
ha iyi yönlendirebilirsiniz. Bu çok önemli bir fonksi
yondur. Bunu, kaynağın sağlanması, bütçe ve bundan 
sonrasını da harcalma şeklinde belirtebiliriz. 

Hazine, yaptığı işler itibariyle Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından ayrıldığı takdirde bu Bakanlığın fonk
siyonları ve ilişkileri ne olur, ne gibi bir kaybı olur? 
Efendim, Maliyenin Hazinesi gitti. Hazine, Devletin 
hazinesidir. Bunun bu şekilde bilinmesi lazımdır. Ha
zinenin Maliyeden ayrılmış olması Maliyenin fonksi
yonları yönünden bir kayıp değildir. Neden? Gelirler, 
kaynağın sağlanması Hazinenin Maliyeden ayrılmış 
olmasıyla büyük bir ölçüde herhangi bir fonksiyon iliş
kisi yoktur. Bütçe ve diğer genel müdürlükler de öy
ledir. Biz Hükümet olarak, gelir kaynaklarını sağla
yan bir unsur olarak Maliye Bakanlığını gümrükler
le birleştirmek suretiyle bir nevi kaynağı sağlayan ve 
bunu planlayan bütçesi ile bir bakanlık haline getir
dik. örneğin, ben Maliye Bakanı iken -belki Hazi
neden gelmiş olmam dolayısıyla- yüzde 80 fonksiyo
numu günlük ekonomik işlere, yani Hazinenin günlük 
problemlerinle harcadım ve neticede en önemli konu 
olan gelir kaynağı üzerine bir bakan olarak kâfi mik
tarda gidemedim. Gerek benden evvel ve gerekse ben
den sionra gelen bakanlar hatırlarlar (içinde 25 sene 
çalıştığım bir bakanlıkta), bakanları, müsteşarları bu 
günlük ekonomik işler, hadiseler, dış ilişkiler o kadar 
çok meşgul ediyor ki, istese de Bakanlık bu işlere kâfi 
miktarda eğilemiyor. 

Bundan dolayıdır ki, birçok ülkelerde zaten kay
nak bakanlığı ile hazine ayrı ayrıdır. Yani bu ikisi
nin bir arada bir fonksiyonu da yoktur. İngiltere'yi 
ele alırsak; gelirlerle ilgili bakanlık ayrı, kaynaklarla 
ilgili hazine bakanlığı ayrıdır. Bu itibarla, Hazinenin 
Maliyeden ayrılmış olması, Maliyenin fonksiyonları
nı yapamama bakımından herhangi bir husus meyda
na getirmez. 

Diğer yönden, biz hadisenin bu cephesinin dışında 
Hükümet olarak, hatta parti olarak bu hususu Se
çim Beyannamem'izde ortaya koyduk. Devlet idare
sinde ekonomik fonksiyonları ifa eden muayyen ku-
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ruluşlar vardır. Mesela, Devlet Planlama Teşkilatı 
ekonomik fonksiyonların idaresinde söz sahibi yerler
den biridir; karar organlarıdır; bazı yönlerde planla
yan, programlayan, kararı alacak makama tekliflerde 
bulunan organlardır. Hazine, Maliye Bakanliğına bağlı 
olarak fonksiyonunu yürütür. Burada önemli karar
ları ortaya koyan Ticaret Bakanlığının Dış Ekonomik 
İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Dış Ticaret Müsteşar
lığıdır ve bunlar bu konuda birbirleriyle çok ilişkisi 
olan kısımlardır. 

İşte, Hükümet olarak biz bunu düşündük; ekono
mik işlerle alakalı bu kuruluşlar, bir bakana bağlı ola
rak fonksiyon ifa ettikleri takdirde, ekonomi arzu edi
len yönde yürür. Biz bunları düşünerek böyle bir bir
leştirmeye gittik. Gittik diyorum, çünkü daha evvelki 
tecrübelerden, fiilen yapılmış işlerden»ortaya çıktı; 
bunları görerek yaptık ve netice de faydalı oldu. Ne
denidir? 1967 - 1970 yıllarında bu fonksiyon bir ba
kana bağlı olmamasına rağmen, o zaımanlki Hükümetin 
Başkanının vermiş olduğu direktif sayesinde bürokrasi 
kendi içinde halledildi. Yani, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Hazine Genel 
Sekreterliği bu koordinasyonu o zamanki Barbakanın 
verdiği direktif sayesinde iki - üç yıl uyguladı. Sonuç
ta ne öldü? Hakikaten ekonomide arzu edilen çok iyi 
kararlar alındı, çok iyi bir koordinasyon sağlandı ve 
Türk ekonomisi ileriye gitti. Ondian sonraki dönemler
de yapılamadığı ve zaten yapılması da çok güç. Yani, 
siz bir fonksiyoneli olarak kanunla bu nizamı koy
mazsanız, şahıslara bağlı olduğu takdirde bunun öne
mini anlayan herhangi bir yetkili yapar, diğeri yapma
yabilir ve hatta bakanlar arasında birtakım sürtüş
melere de neden olabilir. 

îşte bu açıdan, 1967 - 1970 yıllarında yapılan bu 
uygulama, aynen 1980 yılımda îstikrar Programı uy
gulanırken de yapıldı. O zamanki Hükümet, Başba
kanlık Müste'şarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şar Vekili (b zaman Sayın Turgut özal bu görev
deydi) Merkez Bankası Başkanı, Hazine Genel Sek
reteri (o zaman ben bu görevdeydim) bunların ara
larındaki koordinasyon yine o zamanki Başbakanın 
vermiş olduğu talimatla bu koordinasyon sağlandı. 
1980 yılında İstikrar Programı belirli mesafeler almış 
ise, bu koordinasyonun o zamanki Hükümet tarafın
dan sağlanmış olmasındandır. 

12 Eylülden sonra Sayın Özal Başbakan Yardım
cısı oldu, ben de Maliye Balkanı oldum. Gayet tabiî, 
ekonomik işlerden sorumlu olarak Başbakan Yardım
cısı ve Maliye Bakanı olarak iklimiz de bu koordi-
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nasyonun faydasına inanmış kişiler olarak devam et-
ıtirdtik ve o dönem içerisinde de çok olumlu sonuçlar 
alındı. 

îşte Türkiye ekonomisinin geçmişinde fiilen edi
nilen tecrübelerin müspet sonuçları nazarı itibare alı
narak, biz parti olarak da seçim beyannamemizde : 
«Eğer iktidara gelirsek, bu üç kuruluşu birleştirece
ğiz tek bir bakanın koordinatörlüğüne vereceğiz» 
dedik bu yapılmıştır. Bunun ne Anayasaya, ne de ka
nunî mevzuatla ilgili herhangi bir şeyi yoktur. Her 
şeyden önce Türkiye'nin ekonomisinin doğru yolda 
gitmesi açısından, ilerisi için de çok faydalı olacak 
bir karardır. İleride bu kararın müspet neticelerini 
Türk Milletli ve Türk ekonomisi görecektir. Bana, 
bu vesileyle bu açıklamaları yapma imkânı verildiği 
için de çok memnunum. 

Şunun da bilinmesi lazım : Başbakanlığa bağlı 
Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı dışında birçok müs
teşarlar vardır, adetleri de çoktur biliyoruz hepsini. 
Yalnız, bunların içerisinden Başbakanın yetkiyi her 
zaman için devredebilir, bu da malumumuz. Bir ge
nelgeyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını, Dev
let Planlama Teşkilaltı Müsteşarlığını, fotaıtistlik ve 
'Merkez 'Bankasının da tabiî bu para politikasıyla 
igisi vardır, Başbakan Yardımcılığına bu görevlerini 
devretmiştir. Bu itibarla Başbakan adına bu kuruluş
larla alakalı görev ve yetkileri Başbakan Yardımcısı 
kullanmaktadır. Bunun için, muhalefet grubuna men
sup sözcü arkadaşlamm, «Efendim, Başbakanla bağlı
dır, Başbakan Yardımcısı gözefâmiyle» şeklindeki ifa
deleri yanlıştır. 

Başbakan genelgesiyle hangi konuîarın direk ken
disine bağlı olduğunu, hangi konuların devredileceği
ni, hangi kuruluşların kime bağlı olduğunu Devlet Ba
kanlarına ve diğerlerine bildirmiştir. Bu yanlışlığı da 
böylece düzeltmek isterim. 

TRT konusuyla alakalı olarak, ki yalnız ismini söy
leyerek geçeceğim. Hakikaten Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bütçesinin görüşüldüğü şu anda, bu ko
nunun bu kuruluşumuzla hiçbir ilgisi yoktur. 'Bu ko
nu dün Başbakanlık bütçesi görüşülürken de dile ge
tirildi. O zaman gerekli cevabı verdiğim kanaatinde
yim. Yine aynı şekilde Bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmelerde bu konu tekrar ortaya atıldı, konuşuldu 
ve tartışıldı. Sayın Başbakan bu konu ile alakalı açık
lamalarda bulundu. Onun için ben, bunları bu sekide 
söylemekle yetinerek, bu konuyu kapatmak istiyo-
ruım. 
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Anadolu Bankası konusu 1982 yılı ile alakalıdır. 
Zannediyorum Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis
yonunda ıbu . konu tarafınızdan incelenmiş, görüşül
müştür. Bu konu hakkında yapılan incelemeler do
laylısıyla birtakımı raporların da olduğu göz önüme alı
narak -bu konu hariç- kuruluş ibra edilmiştir; yani 
ıbu konu inceleme .safhasındadır. Bu yönüyle bu ko
nuda bir rapor vardır, inceleme devam ediyor. Bu 
'bakımdan şu safhada neticesi hakkında bir şey söy
lemek mümkün değil. Yalnız kısa bir zalman içerisinde 
ıbu konunun ne olacağı, ne yapılması lazım geldiği or
taya çıkacaktır. 

îfchalat rejimi hakkında da çok konuşuldu. Bu ve-
slileyle bir iki hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
İthalat rejimi, Türkiye'de yiirmıi senedir dağiışjtirilmek 
istenir. Niçin değişlrilmek istenir? Türkiye'deki itha
lat rejimi iptidaî bir rejimdir. Daha çok ekonomlerin-
de birtakımı mesafeler alamamış ülkelerin İlk ba§ta tat
bik ettikleri basit bir ithalat rejimiydi. Yapılan şu idi : 
Biz, serbest olan malları ilan ediyor, müsaadeye tabi 
olan malları koyuyor ve bunun dışındaki mallara ya
sak diyorduk, yanii kolay bir sistem. Ülkeye hangileri
ni serbest getirmek istiyoruz onları yazıyoruz, Hü
kümetten müsaade alınması gereken mallar hangileri 
onu da belirtiyoruz ve işte ithalat rejilmiimiiz budur 
diyoruz; müsaadeye talbi serbest, diğerleri yasak. 
Bu tabiî bugün içim geMşmiş ülkelerin, ileri ülkelerin 
uyguladıkları bir ithalat rejimi değil. Burada yasak lis
teyi yazmanız lazım; hangi mallar ülkeye giremez, han
gi mallar müsaadeye tabi, ki bunların dışında kalan
lar serbesttir. Yani, bizim 1984 yılı başına kadar uy-
guladımız ithalat rejiminin tam tersi yapılması la
zımdı; fakat Türkiye bunu yirmi senedir düşündüğü 
Ihalde, bir türlü uygulayamami'stır. 

Türkiye bugüne kadar niçin bunu yapamadı? Araş
tırmalar yaptık, profesörlere, üniversitelere görev ver
dik, yardımlar alımdı. Biz 'bu sisteme geçebilmemiz için 
hamgülerinli serbest bırakalım, hangilerini müsaadeye 
töalbi tutalım; netice alamadık. Netice alamamızım se
bebi şu idli : Bu iş riskli ve güç biir iştir. Siz 'bunu uy
guladığınız zaman serbest bıralkacağımz veya müsaade 
edeceğiniz her malın dış ülkelerdeki fiyatını bileceksi
niz, ülkedeki maliyetimi bileceksiniz, 'ona göre ne oran
da gümrük, ne oranda fon koyacağınızı tespit ede-
cekısMz; 10 bin mal üzerinde yapılan bu çalışma 2 - 3 
seneden evvel bitmez; hiç hata yapmak istemiyorsa
nız bittiği zaman da tekrar ilk başa dönmemiz la
zımdır. Bu mümkün değildir ve ortaya çıktığı zaman 
da birçok eksiklikleri olacaktır. Bu eksiklikler karşı
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sında da herkes ısM tenkit edecek, «Yanlış fiş yaptı
lar, İki günde bir değişjtiriyorlar» denilecektir. Bunu 
hükümetlerin göğüslemesi, cesaret edip yapması çok 
güçtür. 

Onun içindir k'i, Türkiye'de 20 senedir arzu edil-
mliş olmasına rağmen, bu ithalat rejimi değigtirileme-
mişitiir. Bir Afrika ülkesinin uyguladığı bu ithalat re
jimini Türkiye senelerce uygulamıştır. 

Biz Hükümete geldiğimiz zaman, bu konudaki her 
türlü tenkide ve eleştirilere göğüs gererek bunu bili
yorduk, bekİyordük yüzde 50, yüzde 60 doğruluk de
recesine göre~ listeler hazırladık ve hepiniz hatırlarsı
nız sene başımda ilan ettik. Bunun dk'sİkliklerini bili
yorduk, çünkü buna göre herkes Mraz edecekti. Bun
da eksik olanlar incelienlip 15 gün veya 1 ay sonra 
İkindi bir liste çıkaracağız; yüzde 60 doğru olan lis-
te, yüzde 70*e çıkacak; tekrar bir liste çıkarınca yüz
de 80 doğru olan liste, yüzde 90'a çıkacak ve Türkiye' 
mim 20 senede yapamadığı ithalat rejimimi bu suretle 
3 - 3 , 5 ay içerisinde yüzde 90 rayına olturtacaksmız; 
'ama bundan büyük ölçüde tenkitlere uğrayacaksınız, 
Udi uğradık, neler söylemediniz; «Böyle hükümet olur 
mu, 1 gün evvel verdikleri kararı 3 gün sonra değiş
tirdiler, 1 ay sonra 40 tane liste çıktı?» diye, hâlâ da 
burada söylüyorsunuz. 

Bunun yolu bu idi, Türkiye bundan başka da bir 
yolu ve diğer yönü 20 sene denedi bulamadı. Bliz bu
nu yaptık, büyük tenkitlere rağmen, mesafe aldık. 
Bundan sonra ithalat rejimi yerine oturmuştur ve en 

.az hatalarla devam edecektir. Çok büyük bir mesafeyi 
kapadık zannediyoruz ve Türkiye için de, senelerdir 
yapılamayan çok iyi bir ithalat rejimini bu suretle 
yerine oturttuk. Yapılan tenkitler doğrudur, bilerek 
ortaya çıktık, yapılacak olan başka bir yolun da ol
madığını biliyorduk. Başlta da söyledim, hakikaten bu 
cösaret isteyen bir işjtir, bugüne kadar yapılamaması
nın nedeni de budur. Bu kararı biz cesaretle aldık, 
bugünkü mesafeye de geldik. Onun için de, şu ka
rarı alan bir Hükümetin üyesi olarak memnunum. 
{ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın MDP Grubunun, özellikle ekonomik politi
ka ile alakalı ortaya koyduğu tenkitler ve değerlen
dirmeleri hakikaten zevkle dinledim, büyük ölçüde 
kenidilerine katıldığimı da bu vesileyle belirtmek iste
rini. , 

Sözlerime son vermeden evvel, özellikle çok dile 
getirilen ÎMF ile, yani Uluslararası Para Fonuyla 
alakalı konuya kısaca değinmek istiyorum. Maattees
süf 25 senedir fiilen bu işlin içlinde bir teknisyen ola-
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nafle, bir Bakan olarak da bilmeden konuştuğumuzu 
itiraf etmek zorundayım. Nedir İMF, ne yapar? Ga
zetelerden ve dedikodulardan edindiğlimiz bilgilerle 
iblîrtalkım hükümler veriyoruz, yanlış neticelere varıyo
ruz ve yanlış değerlendirmeler yapıyoruz. IMF ne
dir, fonksiyonu nedlir? Üzülerek söylüyorum, bunlan 
(bilmeden konuşuyoruz. Bunu açıklamayı arzu ediyo
rum; fakat vaktimizin ne derece müsait olduğunu da 
ıbiifllrrıiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Açıklayın Sayın Bakan, - dinleriz. (HP sıralarından 
«Açıklayın, açıklayın» sesleri) 
, YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — Si
zin grup bilmiyor, onlara anlatın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Hepi

miz aydınlanalım; bilmemek ayıp değil, öğrenmemek 
ayıptır. 

Şunu önce söyleyeyim, IMF, yani Uluslararası 
Para Fonu, bizim de üyesi olduğumuz bir finansman 
kuruluşudur. Bu kuruluş, üyesi olan ülkelere ödeme
ler dengesi, yani döviz durumu ile aksalı olarak her 
türlü yapdımı yapan bir kuruluştur. Omdan 'teknik 
yaddım isttemeniz, bu yardımı istediğiniz zaman sizin 
ekonominiz hakkında bazı bilgiler verir ve ödemeler 
döngenlize de yardımcı olur. 

ONURAL" ŞEREF (BOZKURT (Çanakkale) — 
©u arada Türkiye'ye kahve içmeye gelir, v 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Onları 
da söyleyeceğim. 

Uluslararası Para Fonunun, hiçbir üUköye, «Siz 
'şunları şunları yapın» diye 'bir empozesi yoktur. Za
ten hepimizin yanıldığı konu bu. Ne zaman yapar? 
Yaptığı yerler vardır. Şunu yapar : 

Siz bir kuruluş olarak, bir firma olarak bir ban
kaya gidip borç para alırken, size o banka ne der? 
«Bilançonuzu verin, kâr - zararınızı verin; bu parayı 
Zamanında Ödemek yönünden ne düşünüyorsunuz?» 
diiye sorar ve sizden bazı teklifler ister. Bakar tek
liflere; «Çok güzel taimıam, ben bununla sana kredi 
veriyorum» der, verir veya «Senin durumun, bana 
'bu paftayı geri ödemene imkân vermez, ben vermiyo
rum» der. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O şirket yönetimi, devlet yönetimiyle mukayese ka
bul eftmez. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — GelSyo-
ruz, geliyoruz. 
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[ (BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi, 
isiz üyesi olduğunuz bir kuruluştan kredi alıp onunla 
bir anlaşma yapitığınız zaman onıa bir program takdim 
edersiniz. Ben sizden aldığım parayla (ödemeler den
genizi geliştirmek için verdiği bir paradır, dikkat ede
lim) ihracatımı şöyle artıracağım, ekonomimi şöyle 
geliştireceğim der ve programınızı verirsiniz. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Doları kaça çıkar-
I diniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ver
diğiniz program üzerinde onların da bazı tereddütleri 
olabilir. 

Üyesi olduğumuz uluslararası bu kuruluşun size 
verdiği bilgi en çok şudur, bu çok önemlidir. Size is
tediğiniz teknik yardımı verir. «Şu ülke kambiyo re
jiminde neler yapmış, bana verin» dediğiniz zaman, 
size bu bilgileri verir; vermek zorundadır. Hatta 
«Kambiyo rejiminde şöyle bir düzenleme aklıma esi
yor, bımun mahzurları nedir; diğer ülkelerde bu gibi 
hadiselerde nelerle karşılanıldı?» diye sorsanız, size 
«o ülke böyle bir teşebbüse, geçmiş, şu konularda ha
talar yapmıştır» gibi bir bilgi verir. İşte en büyük ya-

I rarlanacağınız konu zaten budur. 

Bir ekonomik istikrar tedbiri aldınız, bu tedbirle
rin diğer ülkelerin her birine, (ki, değişik ülkeler tabiî) 
aynı şartlarla karşılaşılmıyor; onların hangi konularda 

I reaksiyonları olmuş, başarı şansı ne olmuş; bunları 
da bilgi olarak alırsınız. İşte bunlardan istifade ederek 
bir ekonomi programı yapıyorsanız, yararlanırsınız. 
IMF size bu yönde çok büyük katkılarda bulunur. 

İşte hazırladığınız bir ekonomi politikada size; 
«Sen şöyle şöyle hareket etmek istiyorsun, aynı ko
nuyu şu ülkeler uyguladı, şöyle hatalarla karşılaştılar, 
şöyle menfi neticeleri oldu. Tabiî siz kendi ekonomi-

j nizi çok iyi biliyorsunuz, ona göre karar verin» der. 
I Böyle tavsiyelerde bulunur. Sız ona göre bir karar 
[ verir, bir ekonomi programı uygularsınız ve ona göre 
I de, o uygulanan ekonomi politikasına göre de size 
I bu parayı verir. Hiçbir zaman, benim Maliye Bakanı 
I olduğum dönem de dahil, bugüne kadar kesinlikle 
I ifade etmek isterim, IMF «Efendim, şunu şöyle yapa-
I caksınız, bunu böyle yapacaksınız» gibi Hükümete 
I herhangi bir ültimatom; dediğiniz tarzda bir şey ver-
j memiştir. Zaten statüsü de vermeye müsait değildir, 

veremez. O bahsedilen, «Efendim, Hükümet şunları 
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şunları yapacağız dedi» meselesine gelince : Tabiî bir 
kredi alırken, benim uygulayacağım istikrar progra
mım şudur diye detayında yazarsınız. Nasıl ki biz 1985 
Yıllık Programını ilan ettik Resmî Gazetede, onun 
bir özetini ben IMF'e; «1985 yılında uygulayacağım 
program» diye altını imza eder veririm. Bu verdiğim, 
benim 1985 yılı programımın aynıdır, ihracat hede
fim şudur derim, enflasyon hededim şudur derim. O 
da, fiilen uygulandığı zaman da gelir bakar. Yoksa, bu 
bahsedildiği tarzda «Efendim, IMF şu reçeteyi veri
yor, bu uygulanıyor» gibi bir şey Türkiye için özel
likle olmamıştır ve olmaz da, olmayacaktır da, Bunu 
hepinizin bu şekilde bilmesinde yarar vardır. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir dakikanızı rica edeceğim efendim, sayın mil

letvekillerinin soruları vardır; onları okutacağım. 
Soruların kaydı daha önce yapılmıştır; ancak şu 

sırada soru sormak isteyen varsa, onları da kayde
delim. 

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru kaydı bitmiştir. 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorularım oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müs

teşarlığı Bütçesinin üzerinde aşağıdaki suallerime ce
vap verilmesi için delaletlerinizi saygıyla rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Dış ticaret sermaye şirketi niteliğinde olmayan 
firmalar dış pazarlarda fiyat kırarak ihracatımızı bal
talamaktadır. Bu firmalar için ne gibi tedbirler dü
şünüyorsunuz? 

2, Tarım ürünleri ihracatı geçen sene yüzde 36 
iken, bu yıl yüzde 25'e düşmesini nasıl karşılıyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Türkiye 
ihracat konusunda 1980 yılından itibaren büyük bir 
hami© yapmıştır ve bu devam etmektedir. Biz bütün 
bunlara rağmen, İhracat konusunda dışarıda arzu etti
ğimiz mesafeyi aldığımızı hiçbir zaman söyleyemeyiz. 
Bu konuda daha çok mesafeler almamız lazım. Dışa
rıda ihracat işi çok daha başka mücadeleleri gerekti
riyor^ Biz bunu öğrenme safhasındayız. Evet büyük 
bir nıesafe aldık, benim kanaatime göre belki diğer 
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ülkelere nazaran yüzde 50 yaklaştık. Eskiden yüzde 
10'du, şimdi yüzde 50'ye çıkardık; fakat bu kâfi 
değil. Bunu, bahsettiğimiz konuyu öğrenme dönemi
nin birtakım tecrübeleri olarak tabiî karşılamamız 
lazım. Bunları da öğreneceğiz. Tecrübe kazanarak bu 
mesafeleri de alacağız, daha ilerlememiz lazım gelen 
çok mesafe var. 

İhracatımız içinde tarım ürünlerinin oranının 
azalmış olmasını bir ölçüde fazla da yadırgamama
mız gerekir. Çünkü, biz tarım ürünlerini bir ölçüde 
işleyerek satmayı ön planda tutmaktayız. Zira, bu 
şekilde satmak daha kazançlı Olmaktadır, rekabet 
şansımız da çok fazladır. Zaten sanayi ürünleri ih
racının devamlı artması da buradan ileri geliyor. Bu 
bakımdan bu ürünlerin bir kısmının sanayi ürününe 
döndüğünü, bir kısmının da dış piyasadaki fiyatla
rıyla alakalı olduğunu beliıtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Ural'ın so

rularını okutuyorum: 
1. Hayalî ihracat yaparak Devleti zarara sokan 

firmalar var mıdır? 
2. Varsa Devlet kaç milyar lira zarara sokul

muştur. Bunu yapan firmalar hakkında idarî ve adlî 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

İbrahim Ura! 
İstanbul 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ko
nudan ben de bir nebze bahsetmek istiyordum. Sa
yın muhalefet sözcümüzün de bir ölçüde değindikle
ri gibi, hakikaten gazete; erde 580 milyon dolarlık 
hayalî ihracat yapıldığına dair bir haber yer almış
tı. Bunun, ihracatın yüzde ll'ini bulduğu söyleniyor
du tamam; fakat bu haberin biraz aşağısını Okudu
ğunuz zaman, bu 580 milyon dolarlık hayalî ihra
catın İsviçre'ye yapıldığı; fakat «Bunun şu kadarı 
Fiilen İsviçre'ye girmiş, 280 milyon dolarlık kısmı
nın da antrepo vasıtasıyla İsviçre'den başka yere geç
tiği» yazılmakta olduğunu görüyorsunuz. Yani, Tür
kiye'den yapılan ihracatın toplamı 580 milyon do
lar, bu rakamın 280 milyon dolarlık kısmı İsviçre'ye 
girmemiş; ama başka tarafa gitmiş. Bu konuda, bir 
nevi tamamen gerçek dışı bilgilerle hüküm verme
nin yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Şunu tek
rarlayacağım : Türkiye ekonomisinin, işsizlik soru
nu dahil, her şeyi yapacağı ihracatla ilgilidir. Eğer 
biz, ihracat konusunda arzu ettiğimiz bir gelişme-
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yi sağlayamadığımız takdirde, her şeyimiz sekteye 
uğrayacaktır. Bu yönden ihracat konusunda «Efen
dim, şöyle oluyor, böyle oluyor» diye, hatta gerçek 
dışı olan bazı 'konuları abartarak tartışma konusu 
yapmanın ve bundan dolayı da bir veya iki kişinin 
yapmış olduğu bu tür şeyleri konunun doğruluğu 
henüz ortaya çışmadan bütün ihracatçıların şevk ve 
heyecanını kırmanın çok yanlış olacağını düşünüyo
rum. Çok hassas bir konu. Hükümet olarak incele
meler yapılıyor, belki son safhasına da geldi. Bittiği 
zaman bu konuda sonucu sizlere de, Türk efkârı 
umumiyesine de açıklayacağız. Yalnız, bunun böyle 
ikide bir ortaya konulmasının, hakikaten Türkiye' 
nin en hassas noktası olan ihracat konusunda belirli 
bir zafiyete neden vermesine mani olmak bakımın
dan da ben böyle basında gerçek dışı bu gibi şeyle- • 
rin ve hatta Parlamentoda sık sık bunların tartışıla
rak ihracatımız yönünden bir rahatsızlık verilmesini 
arzu etmiyorum. Bu konuda da sizlerin yardımcı 
olacağını da umuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Diğer soruyu okutuyorum : 
1983 yılında dış bankalardan alınan 200 milyon 

dolar yüzde 1,5 spred (spread) ile 1984'te ise 300 mil
yon yine aynı yüzde 1,5 spred ile alınmıştır. 

Bu durumda ülkemizin dış itibarı 1984'te artma
mış ve hatta aynen 1983 seviyesinde katmıştır. Bu 
görüşe katılır mısınız? 

ismail Şengün 
Denizli 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Spred, 
bir ülkenin kredi itibarı yönünden bir avantajdır, 

.yani bir göstergedir; kabul ediyorum. Yalnız biz Hü
kümet olarak, hemen göreve geldiğimizin ayında bu 
işe başladık ve hemen de 300 milyon doları aldık. 
Tabiî burada yalnız başına bu spred bir ülke için 
gösterge olmaz. Biliyorsunuz, piyasaya çıktığınız za
man belirli projeler için, ülkelerin size kredi verme
leri, onu kredi ile karşılamaları konusunda birbiriy
le yaptıkları yarışlar vardır, bunun bir göstergesi olu
yor. Onun dışında, bizim kredi itibarımız arttı, baş
kalarının bize gösterdiği itibarın fiilî neticelerine gö
re söylüyoruz. Bir uçak mevzuunda, bütün ülkeler 
kredi vermek istediler. Diğer bir başka proje için her 
ülke kredi veriyor. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar, 
Türkiye'nin kredi itibarının en ileri giden 10 ülkeden 
bir tanesi durumunda olduğunu söylüyorlar. Biz de, 
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sizler sorduğunuz için bunları bir ölçüde intikal etti
riyoruz. Türkiye'nin bugün dışta, geçmişe nazaran 
çok daha iyi kredi alabildiğini fiilen görüyoruz. 

Benim söyleyeceklerim bunlar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Melen, sizin bir sorunuz vardı, oradan lüt

feder misiniz? 
FERİT MELEN (Van> — Sayın Başkanım, son 

ihracat rejiminde, ihracat bedellerinin yüzde 20'sini 
ihracatçıya bırakıyoruz. Bunların ne miktarını mal 
olarak getiriyorlar, ne miktarım döviz olarak getiri
yorlar veyahut dışarıda bırakıyorlar? Bunu takip et
mek mümkün oluyor mu? 

İkincisi, ödemeler dengesinde biz, bu ihracatı çı
kış bedeliyle kaydediyoruz. Bunu getirmiyorlarsa, ge
tirmedikleri kısım varsa, ödemeler dengesi hesabımız 
doğru mudur bu vaziyette, yanlış ölmüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruları da biraz Özet
leyerek lütfen cevabınızı lütfedin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efendim, 
tabiî burada yüzde 20'ler bir ölçüde takip ediliyor. 
Çünkü, biliyorsunuz yüzde 20'lerle ihracatçının birta
kım müsaadeye tabi mallar listesindeki malları getirme-
imkânı var, kendisine bu imkânlar veriliyor. Onun 
için bunlar takip ediliyor. 

Ne miktardır, durum nedir, bu konuda arkadaş
lardan alınacak bilgiyi kendilerine bilahara takdim 
edebilirim. 

ihracat yönünden bahsettiği ödemeler dengesin
deki giriş bedeli ile çıkış bedeli arasındaki miktar
lar, tabiî geç de olsa takip ediliyor. Çünkü ödemeler 
dengesindeki rakamlar, istatistiğin elde edilen o aya 
ait rakamlarıyla farklı zamanlarda ortaya çıkıyor. 
Bu konuda da takip yapılıyor ve ne miktarda gelip 
gelmediği, yüzde yüz olmamakla birlikte belirli öl
çülerde belli olabiliyor. Çünkü, bu kesilemiyor. Eğer 
bir noktada dursa, geriden gelen hadiselerle birlikte 
ne kadarının gelip ne kadarının gelmediğini söyle
mek mümkün. İhracat devam ettiği için ve Merkez 
Bankasına gelen dövizlerle yaptığımız fiilî ihracat 
durmadığı için, devam ettiği için ancak tahminî ola
rak, global olarak tespiti mümkün olabiliyor; Me
sela, bu yüzde 20'lerin yaklaşık yüzde 5*inin mal ola
rak, ithalat yapmak suretiyle karşılandığını arkadaş
larım belirttiler. Bir kısmını direkt kendisi Türkiye'ye 
getiriyor döviz hesabı açtırıyor; bazısının da paraya 
ihtiyacı olduğu için, Türkiye'ye getirmeme imkânı 
olduğu halde getirdiğini belirtebilirim. 
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BAŞKAN — Sorunun birisine yazılı olarak cevap 
vereceğiniz şekilde anladım. Doğru mu efendim? 
Yani elimde rakamlar yok dediniz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Hayır, 
yüzde 20'si geldi, yüzde 5'i mal olarak dedik. Onun 
için yazılı cevaba lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 

bir şey var da... 
BAŞKAN — Soru kap&ndı artık. 
MEHMET KOCABAŞ (îçel) — Sualden ziyade 

bir temenni var efendim. 

BAŞKAN — Soru bitti efendim, daha önce so
rularla ilgili olarak kayıt yapıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sorular sorulmuş ve ce
vaplandırılmıştır. 

- Şimdi son söz kuralına göre bir milletvdkiline da
ha söz vereceğim. İçtüzüğümüzün 62 ncı maddesi 
gereğince bu konuşmanın, bütçenin üzerinde olması 
zorunludur. 

Burada sırada olanlardan Sayın Mükerrem Hiç, 
bütçenin üzerinde söz istiyor musunuz efendim? 

H. MÜKERREM HİÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bu çok teknik bir konu. Müsaadenizle daha faz
la vaktinizi almak istemiyorum: hepinize teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim, Di
ğer arkadaşlara sorayım. 

Sayın Abdürrezak Ceylan?.. Yok. 
Cafer Tayyar Sadıklar?.. Üzerinde?,. 
Buyurun Sayın Sadıklar. * 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; bu 
vesileyle bir temennimi arz etmek istiyorum. Şahsı 
adına konuşma imkânı, içtüzükte çok sınırlanmıştır. 
Yeni İçtüzük düzenlemeleri sırasında, şahsı adına 
konuşmak isteyen arkadaşlara daha fazla imkân ta
nınması konusunda yardımcı olunmasını temenni 
ediyorum. Aksi halde Bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmelerimizi parçalayarak muhtelif bakanlıklar büt
çesine dağıtmak zorunda kalıyoruz. Bu da insicamı 
kaybettiriyor. Bu konuda Sayın Komisyonun yar
dımcı olacağına inanıyoruz efendim. 

Sayın arkadaşlarım, Hazine bütçesi üzerinde çok 
kısa birkaç maruzatım vardır : Hazinenin Maliyeden 
ayrılması yanlış olmuştur. Gerçi Sayın Bakan bunun 
faydalarını burada uzun uzun anlattı. Ancak kendi
sinin de buna tam inanmadığını ifadelerinden çi
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I kartmak mümkün. Faydalı olmadı, zararlı oldu di
yorum. Bir misalle bunu arz edeceğim : Bütçe Ko
misyonunun sabahki oturumunda bize, Devlet borç
larından büyük bir kısmının silinmesiyle ilgili Ha
zineden teklif geldi, kabul ettik. Öğleden sonra Ma
liye ve Gümrük Bakanı geldi, bu silinen rakamların 
gelirler tahminleri arasında söylendiğini gördük. Gö
rüyorsunuz, tek bir/ gün içinde koordinasyon kaybo
labiliyor. 

Ödenekler Maliyenin emrindedir. Eğer Maliye 
ödeneklerin tamamını gönderirse, Hazinenin elinde 
de nakit olmazsa, sonuçta alacaklılar Devletin ka
pısında beklerler. Bugün Hazinenin 815 milyar lira 
civarında nakit açığı vardır. Bu nakit açığının bu 

j ortamda idare edilebilmesi fevkalade güçtür. İki 
bakanlık arasında koordinasyon sağlanamazsa, ki 

I nitekim bu koordinasyonun sağlanamadığına dair 
çok ve pek çok deliller ortadadır ve sağlanamayacak
tır da. Sayın Bakan ile beraber yıllarca Hazinede ça
lıştık. Müsade buyururlarsa, ikimiz de aynı şekilde 
bu konunun uzmanıyız Sayın Bakan Hazine uzma
nı olduğu için, Başbakan Yardımcısı olduğu zaman 
Hazineyi de beraberinde sürükledi. Bir gün Hazine
nin müsteşarlık olarak, gene Maliye Bakanlığına, 

I sizlerin oylarıyla döneceği günü hep beraber inşal-
. lah görmek temennisini, burada altını çizerek, ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, sabahleyin Sayın Bakan bu
rada, bankerlikle ilgili bir konunun açıklamasını ya
parken, burada olmayan ve kendisini savunmak im
kânı bulunmayan bir gruba, valilerimize suçu attı 
ve dedi ki, «valilerin yetkisindeydi, yapmadılar, ben 
ne yapayım?» 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Öyle bir 
şey söylemedim, 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
O manaya geldi Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Siz öyle 
tefsir ettiniz, Ben, «mevzuat yoktu» dedim. 

BAŞKAN — Saym Sadıklar, eğer böyle bir hu
sus söylenmemişse, söz hakkı doğurur, incelemek 
durumunda kaiırız. İsterseniz tavzih edin daha doğ
ru bir yol olur. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Peki efendim, diyelim ki söylenmedi; fakat Sayın 
Bakan buyurdular ki, «Mevzuat yetersizdir, onun 

I için ben bu işin üstesinden gelemedim» dediler. Mev-
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zuatm çıkarılmamasıyla ilgili olarak da, kendisinden 
önceki dönemi sorumlu tuttular^ 

Değil mi Sayın Bakanım? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Beş sene 
evveli için evet. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Beş senelik dönemi suçladınız yani? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — O manada 
değil. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o anlaşıldı. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Mevzuatın olmadığını ifade ettiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ben de diyorum ki, mevzuat vardı. Türk Parasını 
Koruma Kanuna vardı, bu Kanuna göre, Türk para
sının değerinin düşmesinin ihtimali ortaya çıktığı 
zaman Devlet tedbir alabilir, bu Kanunu işletebilirdi. 

Başka bir kanun, ödünç Para Verme İşleri Ka
nunumuz da vardı ve burada tefecilik yasaklanmış
tı. Yani Devletin tespit ettiği faizin üstünde faiz ver
meye ve almaya kalkanlar cezalandırıyordu; fakat 
o gün serbest faiz politikası getirildiği, faizler de ser
best bırakıldığı için tespit edilmiş bir faiz ortada 
olmadı ve tefecilik böylece ortadan kaldırıldı. 

SALİM EREL (Konya) — Yasallaştırıldı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ve yasallaştırıldı. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Siz ne yaptı
nız? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
«Ben, siz» değil efendim, lütfen, tahlil ediyorum ko
nuyu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Siz de işin ba

sındaydınız, görevinizi yaptınız mı? 
BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyiniz Sayın Sa

dıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Efendim, işbaşında olduğum sürenin bütün sorum
luluklarını ve şerefini taşımaya hazırım; fakat bura
da ortaya konan bir örnek var : Daima hatalar baş
kasına atılıyor; fakat semerelerini kendileri çok gü
zel bir şekilde toplayabiliyorlar. Burada olmayanla
rın, burada kendisini savunamayanların kesesinden 
lütfen harcama yapmayalım. (MDP ve HP sıraların

dan alkışlar) Evet, mevzuat da vardı, kanun da 
vardı. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Siz ne yaptı
nız? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen bir daha 
tekrarlamayınız efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ona bir başka vesile ile cevap veririm efendim. 

Mevzuat da vardı; fakat yapılamayan şey neydi? 
«Efendim ben müsaadeleri tetkik edemedim, göre
medim» diyorlar, oysa Devlet gücü elindeydi, valiler 
emrindeydi, Dün Şaban Beyefendi arkadaşımız çok 
güzel ifade ettiler, «Valiler, hükümetin emrinde» de
diler. Sayın Erdem de herhalde valilerin hükümetin 
emrinde olduğunu bilirdi, valilere emir verseydi. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla bu bankerlik olayında benim ricam, 
bu konunun, eski yaraların kaşınması veya deşilme
si değildir; fakat bu konudan dolayı burada olma
yanları veya kendisini savunmak istemeyenleri lüt
fen suçlamayalım. Sayın Bakan, bizim istirhamımız, 
bu konuda budur. Yoksa sizi de suçlamak değildir. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Sadıklar, 
Şaban Beyden atıf yapmak size yakışmaz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Efendim?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; siz devam 
edin, tamamlayın efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hazinemizin, nakit konusundaki çalışmalarına daha 
büyük bir hassasiyet vermek bakımından, Hazinemi
zin tekrar Maliye ile birleşmesi konusundaki temen
nimi tekrar ediyor, bu vesile ile bütçesinin, Hazine
mize hayırlı olmasını dileyerek Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, suçlama var, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, tutanağı inceleyin efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Müsaade 
ederseniz çok kısa arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim, ha
yır. 

/ 
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Müsaade eder misiniz Sayın Bakan, bir izahatta 
bulunayım?.. 

Efendim, bu sataşma müessesesini yanlış kulla
nıyoruz. Burada, başlangıçta Sayın Sadıklar ile ne
yin söylenmiş, neyin söylenmemiş olduğu hakkında 
bir anlaşmaya, yaklaşmaya varılmamış olsaydı, bu
nu tashih ederdim; ama anlaştınız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — İşte onda 
anlaşamadık. 

«Bundan evvelki iktidarların kanunu çıkarmadı
ğı» şeklinde suçladı, onu açıklayacağım. 

BAŞKAN — Ama Sayın Sadıklar, düzelttiler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Hayır, dü
zeltmediler. 

BAŞKAN — Yalnız o kısmına cevap vereceksi
niz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yalnız o 
kısmı açıklayacağım. 

BAŞKAN -— Peki efendim, buyurun. Yalnız o 
însmını açıklayın, polemiğe dökmeyelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Bu sınırlı bir konuşma sayın mil
letvekili. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sırf 
onunla ilgili efendim. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
' usul -hakkında bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usul doğrudur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Serma
ye piyasasını düzenleyen kanun çalışmaları Türkiye' 
de 1963 yılı HASTAŞ olayından sonra ortaya çık
mıştır. Biliyorsunuz, HASTAŞ'tan sonra orada kaybe
denler üzerine, o zamanki Hükümet, bir kanun ta
sarısı hazırlamıştır. Bu kanun tasarısı 1967'de Mec
lislere verilmiştir. Komisyonlarda konuşulmuş, ka-
dük olmuş, yeni Meclisten sonra tekrar hazırlanmış, 
1969 yılında Meclislere gelmiş, 1970 yılında" o za
manki Meclislerde son maddelerine kadar görüşül
müş, tekrar yeni seçim dolayısıyla kadük olmuş, kal
mıştır. 1973 yılından itibaren de, hepimizin bildiği 
gibi, parlamentoların en acil vergi kanunlarını dahi 
çıkaramadıkları bu döneır. içerisinde, bu kanun çık

mamıştır. Yoksa, ben Sayın Sadıklar'ın söylediği gi
bi, belirli Hükümetleri suçlamış değilim. Hadiselerin 
gelişi, bu kanunu çıkaramamıştır. 

Bunu belirtmek için söyledim ve söylediğim tarz 
da şudur : «Eğer, bu kanun en geç 5 yıl içinde çık
mış olsaydı bu hadiseler olmazdı» derken, şu hü
kümeti, • bu hükümeti suçlamış değilim. Hadiselerin 
akışı, o devirlerin o gelişmeleri dolayısıyla bu kanun
lar çıkarılamamış, hükümetler arzu etmiş, parlamen
tolara kadar getirmişler, 3 - 4 defa bu kanunu ha
zırlamışlar, gelmiş, çıkmamış. Bunda ne hükümetin 
suçu var, ne o zamanki devirlerin; o yönün gerçek- v 
leridir. Onun için, şunu veya bunu suçlama değildir; 
bunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ISayın Bakan lüt
fen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu
rada demagoji yapıp da, bazı şeylerden menfaat um
mayalım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
H. SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Efendim, 

yeterli mevzuatın olduğunu söyledi. 
BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Bakan. 
Değerli mille'tvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müs

teşarlığı bütçesi üzerindekli görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçe
sinin bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım : 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : • 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1985 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2285 186 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilirriiş-
ıt'ir. 

111 Hazine - Genel Ekonomi ve 
Dış Ticaret Politikasının Dü
zenlenmesi ve Uygulanması 5 406 814 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edıimliş-
Itür. 
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Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

900 Kurumlara Katılma Paylan ve 
Sermaye Tenkilleri 230 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edillmiiş-
ıfeir. 

920 iktisadî Transferler ve Yar
dımlar 60 109 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
ICir. 

930 -Malî Transferler 76 945 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edimıiş-
Ifiirr 

940 Sosyal Transferler 184 048 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilımiş-
itir. 

950 Borç ödemeleri 1 271 398 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edıillmıiş-
«ir. 

GENEL TOPLAM 1 830 692 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hazine ve iDış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 
bölümleri ve dolayısıyla bütçesi kabul edümiştir; ha
yırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

C) DARPHANE VE DAMGA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MATBAASİ 

1. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü
dürlüğü 1985 MaTı Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Yüce Meclisin sayın milletvekilleri, 
programımıza göre, Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bu bütçe üzerindeki söz sırasını okuyorum : 

Gruplar adına söz alanlar : Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Nihat Türker, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın Mahmud Altunakar, 

Şahıslar adına bir kişi söz almıştır : Sayın Mu
zaffer îman. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Öayın Tür
ker; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NİHAT TÜRKER 
(Afyon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
milletvekilleri; sözlerimin başında grubum ve şah
sım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün bütçesi 1984 yılı ve öncesinde Maliye Bakan
lığının bütçesi içinde yer almaktaydı. 17.6.1982 tarih 
ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 234 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı müstakil bütçeli bir 
idare halline getirilmiştir. 

Bu genel müdürlüğün, Darphane Dairesi Başkan
lığı, Daimga Matbaası Dairesi Başkanlığı ve Uygu
lama Dairesi Başkanlığından müteşekkil üç anahiz-
met birimi ile, Döner Sermaye Saymanlığı, Personel 
ve Eğitim Dairesi (Başkanlığı, İdarî ve Malî işler Dai-

•resi Başkanlığı ve Savunma Uzmanlığından oluşan 
dört yardımcı birimi mevcuttur. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün 1984 Yılı Bütçe uygulaması, carî harcamalar, 
1984 malî yılı başlangıç ödeneği ve yıl içinde eklenen 
ve çıkarılan toplam ödeme tutarı 831 milyon 911 bin, 
toplam harcama 446 654 503 lira. Yatırım harcama
ları ise, toplam ödenek 652 milyon olduğu halde kul
lanılmamıştır. Transfer harcamaları ceman 5 milyon
dur; fakat 6 286 177 lira kullanılmıştır. Transferler
deki ödenek üstü harcama, MEYAK kesintilerinin 
iadesiyle vergi iadesinin ödenek aranmaksızın gider 
kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. 

1985 Bütçe Kanunu Tasarısı; carî harcamalar 
1 028. 370 000, yatıran harcamaları 1 205 0Q0 000, 
transfer harcamaları 2 323 000, ceman 2 235 693 000 
liradır. 

Yukarıdaki ödenekler mukayese edildiğinde, 1985 
yılı ödenek tekliflerinde, 1984 yılı ödeneklerine göre 
carî harcamalarda yüzde 23, yatırım harcamalarında 
yüzde 84 artış görülürken, transfer harcamalarında 
yüzde 53,5 azalış olmuştur. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
nün görevlerini şöylece sayabiliriz : 

1. 1264 «ayılı Kanun uyarınca tedavüle çıkarıl
ması gerekli madenî ufaklık ve madenî hatıra pa
raları basmak ve dağıtmak, 

2. Cumhuriyet altın sikkeleriyle cumhuriyet ziy
net altınlarını basmak, 

3. Resmî kuruluşlar tarafından özel mevzuatı 
gereğince dağıtılan madalyaları hazırlamak, 
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4. Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs 
ve ziynet eşyalarının 'kontrollerini yapmak, ticaretini 
düzenlemek aımacıyla standartlar tespit etmek, 

5. Resmî mühürleri limal ötmek ve sicillerini tut
mak^ 

6. Hazinenin para ve madalyon arşivini oluştur-. 
mak, 

7. Her çeşit damga, harç ve cezaevi yapı pulla-
rıyla değerli kâğıtları basmak ve dağıtaaktır. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
emrine, bu kanunda yazılı görevlerin yerine getirile
bilmesini teminen 20 milyar lira döner sermaye tah
sis edimiştir. Balkanlar Kuruluna gerektiğinde bu 
döner sermaye tutarının iki katma kadar çıkarılması 
yetkisi de verilmiştir. Bu genel müdürlüğün döner 
sermayesi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 'bütçe
sine konulacak ödenekler ile Hazinece^yapılacak aynî 
yardımlardan, kuruluş çalışmalarından sağlanacak ge
lirler ile 'bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. DÖ? 
ner sermayeden karşılanacak harcamaların nasıl ya
pılacağı Devlet îhale Kanunu gereğince çıkarılacak 
yönetmelikle belirtilecektir. 

Yatırım programları ve hedeflere gelince : 
1. Güvenceli kâğıtlar matbaası projesi vardır. 6 

milyon adet pul kapasiteli bu proje ile yurt dışında * 
bastırılan yüksek değerli damga pulları lile yüksek de
ğerli PTT pullarının, taklit edilmez nitelikte yurt için
de 'basımı sağlanacak, ayrıca yaratılan fazla kapasite 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının güvenceli belge
lerinin basımı sağlanacaktır. 

2. Darphane kapasite artıranı projesi #e de, 
madenî ufaklık para sistemimizin 'değişmesi nedeniy
le ortaya çıkan ufaklık para açığının kısa sürede ka
patılmasını teminen günlük 1 milyon 250 Mn adet 
bir kapasite yaratılmış olacaktır. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
jriitçesilnin memleketimize ve Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi tekrar saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türker. * 
Mlilliyefçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Altunakar; buyurunuz efendim. 
MDP GRUBU ADINA MAHMUD ALTUNA

KAR (Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Meçlisi Ali
nin değerli azaları; 1985 Malî Yılı Bütçesi dahilinde 
yer ajan ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret... 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, bu konu Genel 
Kurulumuzda çok tartışıldı. Kullandığınız kelimelere 
ve Türkçeye saygı duyuyorum, bunu tutanaklara geç-

— 338 

11 . 12 . 1984 O : 2 

mesi için söylüyorum. Ancak, bir Anayasa anlayışı
nı burada dile getirmek istiyorum. Anayasalar lafzıy
la ve ruhuyla yürürlüktedir. Buradaki «lafız» kelime
si terimleri de ifade eder. Onun için ben bu hususu 
tutanaklara geçmesi bakımından bahsediyorum, siz 
devam edin efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Ben 
ancak ifade edebileceğim kelimelerle maksadımı izah 
etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Anayasadaki bu te
rimler vardır, Anayasa terimlerini kanun dilinde de, 
resmî hayatımızda da kullanmak zorunluğundayız. 

Buyurun efendim, devam edin. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bir 
takyit yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anayasadaki kelimeler yalnız efen
dim. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim? 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

Sayın Başkanın beyanı üzerine usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hatibin konuşması bitsin söz vere
ceğim efendim. 

Buyurun devam edin efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — 1985 
Malî Yılı Bütçesi dahilinde yer alan ve Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı yeni ih
das edilen Darphane ve Damga Matbaası Umum 
Müdürlüğünün bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokra
si Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zuru âlinizde bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, biraz evvel Heyeti Âli
nize, ifade ettiğim gibi Darphane ve Damga Matbaa
sı Umum Müdürlük haline yeni ifrağ edildiğinden, 
1985 Yılı Malî Bütçesi içinde ilk defa müstakil bir 
bütçe olarak müzakere edilmektedir. Bu itibarla faa
liyetine müteallik hata, sevap" ve ihtiyaçları henüz 
pek malumumuz değildir. Binaenaleyh, burada vaki 
olacak maruzatım bazı. temenni ve bazı talepler sa
dedinde olacaktır. 

Grubumuzun ihtisas sahibi müstesna bir şahsiyete 
sahip değerli milletvekili arkadaşım Sayın İsmail Şen-
gün Beyefendinin Plan ve Bütçe Komisyonunda mü
şarünileyh bütçe üzerinde yapmış olduğu konuşmada 
dermeyan ettiği temenni ve taleplere huzurunuzda 
aynen iştirak etmek suretiyle konuşmama devam et
mek istiyorum. 
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Sayın Arkadaşım İsmail Şengün Beyefendinin bü- t 
yük bir dikkat ve ehliyetle tebarüz ve temas ettiği gi
bi, Türkiye'de bozuk para basma ve bunun yanında 
Cumhuriyet ve diğer altınları basma imtiyazı Darp
hane ve Damga Matbaasına aittir. Bu vazifeleri ifa I 
etmekte olan Darphane ve Damga Matbaasına has
saten son yıllarda Garp âleminde büyük ticarî mev
zular arasına giren hatıra paralan ve madalyonlar hü- I 
susunda da yeni hizmetler verilmesi; bunun için de I 
ifa edildiği gibi 5 milyarlık sermayesinin bir kısmı-' I 
nın 1985 Bütçe layihasında tahsisat teklifi olarak da- I 
hil edilmesinin isabetli olduğuna kaniyiz. 

Eğer mülahaza eder şekilde - ki, bu miktar filha
kika döner sermaye olarak beyan edilmiştir - ise, bu I 
tip faaliyetlerin finansmanında da kullanılacaksa, I 
Türkiyemize belki ilk yıllarda değil; fakat müteakip I 
senelerde hatırı sayılır mikyasta döviz temin edeceği
ne inanmaktayız. Bilhassa Birleşik Amerika'da bili
nen cihetle ba2ı firmalar devamlı olarak Türkiye'de
ki hatıra paraları ve buna mümasil diğer hatıra un
surlardan talepte bulunmakta; ancak bu taleplerin 
kâfi miktarda karşılanıp karşılanmadığı müphemdir. 

Bu mülahaza ve sebeplerle bu müessesemize ifa
de edildiği şekilde ticarî bir hüviyet verilmesi cidden I 
üzerinde tevakkuf edilmeye değer bir tavır alınması 
lüzumuna inanıyoruz. Aynı zamanda bu müessesenin I 
imkân nispetinde müdebbir bir tüccar gibi hareket | 
etmesinin de büyük bir fayda tevlit edeceği izahtan I 
varestedir. Ancak, buna müteallik mevzuat nasıldır; I 
resmî teşekküller tarafından hususî mevzuatı sebe
biyle, tevzi edilen madalyaları hazırlamak melhuz I 
olabilir. I 

Şunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Maliyet, 
kâra tecavüz etmemeli. Yani, bu müessese, diğer res
mî teşekküllerden kâr alabilmeli, talep edebilmeli ve 
bu işte, kendisine düşen vazifenin de ötesinde, gerek
li maliyet ne ise bunu tatbik etmesinde fayda müla
haza ederiz. I 

Bazı pulların tabı vardır; ne manaya geldiğini el
bette ki, tasrih edemiyoruz. Bunu anlamaya, faaliyet- I 
terinizle yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz. I 

PTT pullariBiri, bazı kıymetli vesaikin de Darp- I 
hane ve Damga Matbaası tarafından basılması proje j 
halinde Öngörüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca, bu- I 
nun için de memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Çün
kü, bilinen kadarıyla, bu tip işlerin mühim bir kısmı 
Banknot Matbaası tarafından ifa edilmekte idi. Her 
halükârda Darphanenin de bu tip imkânlarla teçhiz 
edilmesine ihtiyaç vardır. Bu mevzuda bir tebeddül I 
veya tadilin olmamasını temenni ederiz. | 

Sözlerime nihayet vermeden, bir hususun saraha
te kavuşmasında fayda mülahaza ederim. 

Muhterem milletvekilleri, bu kısa konuşmamı ha
zırlarken, mevzu hakkında tenevvür etmek maksa
dıyla Darphane ve Damga Matbaası Umum Müdür
lüğü ile temas etmek istedim. Umum Müdür Salih Be
yefendinin Ankara'da olduğunu öğrendim ve nihayet 
Merkez Bankasında, telefonla kendileriyle irtibat te
min ettim. Sayın Umum Müdür, Bütçe Komisyonu
na tevdi ettiği rapordan bir suret lütfettiler; kendile
rine şükranlarımı arz ederim. 

Bu rapor tarafından tetkik edildiği zaman iki nok
ta nazarı dikkatimi celbetti. Bunlardan birincisi tah
sisat artışıdır; arz ediyorum : 

Carî harcamalar : 1 milyar 28 milyon 370 bin li
ra. Artış, yüzde 23,7. 

Yatırım harcamaları : 1 milyar 205 milyon lira. 
Artış, yüzde 84,8. 

Transfer harcamaları : 2 milyon 323 bin lira. Na
kıs artış; yüzde 53,5. 

Ceman, 2 milyar 235 bin 693 lira olup, ayrıca bu
nun içinde birtakım yatırımlar da vardır. Ben, bu ar
tıştan beklenen yatırımların yapılacağından ümit var 
değilim. Çünkü, enflasyonun,devamı ve paranın kıy
metinin sık sık ve süratle düşmesi hususu nikbin ol
mama manidir. 

İkinci husus; Raporu aynen okuyorum: «Darp
hane Kapasite Artırımı Propesi: Bu proje ile made
nî ufaklık para sistemimizin değişmesi nedeniyle or
taya çıkan ufaklık para açığının kısa sünede kapatıl
ması için 1 milyon 250 bin adet günlük bir kapasite 
yaratılacaktır» denilmektedir. Hangi bozuk para ar
kadaşlar? Bugün 10 lirayı bir dilenciye bile verdiğiniz 
zaman, âdeta omuz silkmektedir. Bizim zamammız-
daki o eski kuruşlar, paralar bir değer ifade ediyor
du; lira büyük bir para idi; şimdi artık- o kıymetler 
mevzubahis değil; 10 lira, 100 lira da artık bozuk 
para değil. Acaba 5 bin liralar, 10 bin liralar madenî 
hale getirilip, bunlar mı ufak para olarak basılacak
tır? Bu husus cidden dikkatimi mucip oldu. 

Darphane ve Damga Matbaası Umum Müdür
lük bütçesinin, mensuplanna ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cenab'ı Hak Teâlâ'dan niyaz eder, 
Heyeti alinizi hürmetlerimle selamlarım. (MDP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
Gruplar adına yapılacak konuşmalar tamamlan

mıştır. 
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Şimdi şahısları adına konuşmak isteyenlere söz 
vereceğim, Şahsı adına konuşma yapmak isteyen bir 
milletvekilimizin kaydı vardır. 

Sayın ilhan, buyurun efendim. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

Sayın Başkan, usul hakkında konuşmam için kısa bir 
söz vermiştiniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz verme
dim; «Usul hakkındaki görüşmeyi konuşmanın biti
minden sonra yapalım» dedim. 

Usulün nesi hakkında? Yani, usul hakkındaki söz
ler... 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Başkanların tutumuyla... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben sorayım, 
bir dakika efendim. 

Usul hakkında söz istendiği zaman, usulü İçtüzük 
düzenlediğine göre, «Usul bakımından içtüzüğün şu 
maddesine aykırı hareket edilmiştir» veyahut da 
«Farklı hareket edilmiştir» gibi bir mütalaa söyleme
niz lazım. 

Onun için, usulün nesi hakkında efendim? 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Efendim, Başkanlık Divanının, hatiplerin lisanı üze
rindeki uzun zamandır cereyan eden müdahaleleri 
hakkında, usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu durum İçtüzüğün hangi madde
sine aykırı? 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Efendim, hukuka ve demokratik Cumhuriyet ilkele
rine aykırı. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın diline uyma
ya davet ediyorum. Bunun neresi, neye aykırıdır? 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Bu davranış üzerine konuşmak istiyorum müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usul meselesi yok
tur; usul meselesi, ancak İçtüzüğün bir maddesi ih
lal edilince meydana gelir. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Hukuka aykırıdır. 

BAŞKAN — Hukuka da aykırı değildir. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

İzah edeyim efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hukuka da aykırı 

değil, içtüzüğümüzün 86 ncı maddesine göre, Meclis 
Başkanlığının kanun tasarı ve tekliflerinin Anayasa 
dili ve kanunun yazılış tekniği açısından doğruluğu
nu, uygunluğunu incelemek üzere, ayrıca titizlik gös-
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i teren bir organı da vardır. O bakımdan, Anayasanın 
I diline, eskiden söylendiği gibi özüne ve sözüne, daha 
I eskiden söylendiği gibi lafzına ve ruhuna uymak, res-
I mî konuşmalarda, Meclis müzakerelerinde zorunlu-
I dur. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlfr). Onun 
I için, usul meselesi yoktur; size söz vermiyorum} bu 
1 konu kapanmıştır efendim. 

Teşekkür ederim. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

I Hukuka aykırıdır efendim. 
I BAŞKAN — Usul meselesi yoktur efendim. Ta-
I mam, mesele kapanmıştır efendim. 
I Sayın ilhan, buyurun efendim. (MDP sıraların-
I dan «Burada yok» sesleri). 

O zaman görüşmeler bitmiştir. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sorum var efen-

I dim. 
BAŞKAN — Sorular varsa sorulara geçebiliriz. 

I Hükümet söz istiyor mu? istemiyor. 
Soru sormak isteyen var mı efendim? Var. 

I Buyurun Sayın Alcan. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Bakanım, 
tedavülde bulunan kâğıt paraların alışveriş işlerinde 
hepimiz tarafından çok kötü kullanıldığı malumdur. 
Bu yüzden, kâğıt paralar çok çabuk eskimektedir, 
Merkez Bankasınca yeniden para basılmaktadır, bu 
da masrafa yol açmaktadır. Gerek kâğıdın cinsi, ge
rekse iyi kullanım tedbiri hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir, açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Sorudur, cevaplandırılacak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kâğıt pa
raların kullanımı ve kalite itibariyle de, çabuk yıp
ranmasını önleme tedbirleri Merkez Bankasınca alın
maktadır. Tabiî bu paraların yıpranmaması için, yal
nız basmada kâğıtların iyi olmasının ötesinde, hepi
mizin bunu kullanmada göstereceğimiz alışkanlıkla
rın da çok büyük rolü vardır. Bu, zaman içerisinde 
olacak bir şeydir. Her geçen sene yıpranmanın biraz 
daha azaldığını görüyoruz. Bu yönde de gayret için
deyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Böylece Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu 
| oylarınıza sunacağım : Bölümlere geçilmesini kabul 
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edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçe» 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu. Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 481 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edalimdş-

-
111 Madenî basım ve matbaa hiz

metlerinin yürütülmesi 752 094 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
ıtir. # 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 323 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilimıiş-
târ." 

TOPLAM X 235 693 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğünün bütçesf kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. 

D) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI I 

1, — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1985 
Malî Yılı Bütçesi-

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1983 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımı
za göre Devlet İstatistik Enstitüsünün 1985 Yılı Büt
çesi ile 1983 Yılı Kesinhesabı üzerindeki görüşmele
re başlryoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Bütçenin tümü üzerinde söz isteyenleri bir defa 

daha okuyorum : 
' Grupları adına; Anavatan Partisi Grubu adına 

Sayın Ayhan Uysal, Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grubu adına Sayın Abdurrahman Necati Kara'a, 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Nuri Korkmaz. 

Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum; Sayın 
Mükerrem Hiç, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın 
Durcan Emirbayer, Sayın Haydar Koyuncu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Uysal; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından «Yok» sesleri). 

Sayın Uysal yoklar. Sıra geçmiştir, bundan son
ra konuşulamaz gayet tabiî. 

Ondan sonra sıradaki Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubtı adına Sayın Abdurrahman Necati Kara'a; 
buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar). 

MDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN NE
CATİ KARA'A (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
milletveteilleri; önce Yüce Meclislinizi ve Devlet İsta
tistik Enstitüsü yetkililerini MDP Grubu ve şahsım 
adına en derin saygılarla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, Türkiyemiz uzun yıllardan beri 
rakamların dahi devamlı münakaşa, edildiği bir ülke 
hüviyetindedir. Nitekim, enflasyon yüzdesi, mesela 
işsiz adedi, toptan eşya fiyatları endeksi bu konular
la iştigal eden her Devlet kuruluşuna göre başka, 
meslek kuruluşlarına göre ise başkadır. Kanaatimiz
ce artık buna bir son vermek ve en yetkili bir merci 
olarak da Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarım 
baz almak, ona inanmak lazım gelmektedir. Ancak 
Enstitünün bu güveni herkese verebilmesi için, Hü
kümetin bu konuda samimî ve yardımcı olması la
zımdır. Onun için mesela Devlet İstatistik Enstitüsü, 
enflasyonun hesabında esas aldığı verileri açıkça ilan 
etmeli ve diğer Devlet kuruluşları ile mutabakat sağ
lamalıdır. Aksi halde bugünkü durum devam edip 
gidecektir. Her kurumun ayrı bir rakam tespiti ola-
caktır< 

Değerli milletvekilleri, millî eğitimde eskimiş bir 
büyük j dert var. Bize göre klasik liselerde müfre
dat programı gereği öğrenciler hayata hazırlanmak
tadır. Üraiversiteye girebilmesi ise 'bugünkü şartlar
da çok az bir bölümün şansına bağlıdır. Hayatta lise 
lise mezununun kâtip bile olamadığı malumlarınız-
dır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün istatistiklerine ba
karsak, 1982 - 11983 öğretim yılında 530 bin öğren
ci klasik liselerde okurken, ancak 124 bin öğrenci 
erkek teknik öğretim okullarında okumaktadır. Tek
nik öğretim ve meslek lisesi mezunları tahsil yapa-
masalar 'bile, Ibir sanat sahibi oldukları için hayatta 
rahatlıkla dş bulabilmektedirler. Bu bakımdan bize 
göre lise çağındaki çocuklarını en az yüzde 50 ile 
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60'ının meslekî ve teknik öğretim okullarına kaydı
rılması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitü
sünün yıllığında ıbaz» önemli istatistikleri bulama
dığımızı veya kıstaslara katılamadığımızı üzüntü ile 
ifade etmek isterim. 

1. 1984 yılında Hükümet istikrar programı uy
guladığını ifade etmetkedir. 1984'de rniillî gelir son 
tahminlerine göre, yüzde 5,6 artmaktadır. Şimdi na
sıl oluyor da sıkı para politikası uygulanan bir eko
nomide, böylesine yüksek bir kalkınma hfeı gerçek
leşmektedir? Bize göre, kalkınma hızını bulmak için 
kullanılan deflatör oranı, olması gerekenden, çok 
düşük tutulmuştur. Ancak böylece 1983'ün üstünde 
bir kalkınma (hızı ilan edilebilmiştir. Fiyatların yüz
de 50'nin üzerinde seyrettiği bir ekonomide millî 
gelir deflatörü yüzde 40'larda olamaz. Acaba bu 
izahata ve görüşe Sayın Başbakan Yardımcımızın 
cevapları ne olacaktır, merak etmekteyim,; 

2. Ne hikmetse Türkiye İstatistik Yıllığında iş
siz adedi verilmemiş. Zaten bu da ülkemizde mü
nakaşa edilen rakamların en önemlilerinden birisi
dir, malumuâliniz. Kimisine göre Türkiye'de işsiz 
adedi 3 milyon 600 bin, kimisine göre 5,5 müyon, 
kimisine göre çok daha azdır. Mesela, acaba son yıl
larda devlet kuruluşlarınca açılan imtihanlara kaç 
yüzbin kişi girdi ve kaç kişi imtihanları kazanarak 
İşe alındı, bunu da bulamıyoruz; stadyumlarda ya
pılan imtihanlarda. 

Madencilik bölümünde çok önemli ve stratejik 
madenlerle ilgili hiçbir bilgiye de rastlayamadık. Me
sela volfram uranyum, gümüş gibi; rezervleri ve 
kaliteleri hakkında da hiçbir bilgi yok. 

Yine Merkez 'Bankası emisyon hacmini gösteren 
bir istatistik de bulamadık. Sayın Başbakan bu çok 
•önemli rakamı «Temmuzda galiba 210 - 215 milyar 
para bastık, emisyon yapıldı» diyerek huzurunuzda 
ifade ettiler. Ancak bu ekonomide fevkalade önem
li noktanın da açıklığa kavuşturulmasında yarar ol
duğu mülalhazasındayız. 

Yine konut sorunu bu derece önem arz etmiş
ken, Türkiye'de mevcut konutlar hakkında Ibügi ol
madığı gibi, konut ihtiyacı hakkında da bir bilgi 
Ibulmak Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllığında müm
kün olamamıştır. 

Ayrıca, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmaması tartışılırken, asgarî ücret alanların sayısı
nı yıllıkta-bulabilmek isterdik; çünkü bazılarına gö-
je biliyorsunuz Türkiye'de asgarî ücretle çalışanların 

adedi çok çok azdır, -bazılarına göre de çok fazla
dır. Nasıl öğreneceksiniz gerçeği? Eğer Devlet İsta
tistik Enstitümüz lütfedip bu rakamları vermiş ve 
üretmiş olsaydı, doğrusunu öğrenmiş ve hükmümüz 
de doğru olmuş olacalktı. Burada da asgarî ücretin 
vergi dışı bırakılmasıyla ne gelir ne gider, daha iyi 
tespit etmek fırsatı ve imkânı olacalktı. 

Yine, halkın gelir düzeyi ve gelir dağılımı konu
sunda ne istatistik ne de bir ankete rastlayamadık. 
Sosyal hukuk devletinde gelir dağılımındaki bozuk
luğu giderebilmek için gerekli verileri nereden ala
cağız? 

Birkaç yıl önce yapılmış bulunan yine Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bu çalışmasına devam edil
mesini temenni etmekteyiz. 

Bir başka konu; son yıllarda yeniden artış gös
terdiği söylenen, veremli adediyle ilgili ülkemize ait 
istatistiklerdir. Böyle bir istatistikî rakam verilebi-
lirse, halkın gıda alma durumu hakkında bilgi edin
mek sanıyorum mümkün olacaktır. 

Ayrıca, Türkiye'de yftiştirme yurtlarında Devle
tin koruma ve gözetimi altında bulunan çocukların, 
yasal bir durumdan kaynaklanan önemli bir yarası 
vardır. O da, kanunen 18 yaşına giren çocuğun, 18 
yaşına girdiği gün yetiştirme yurdundan -sokağa atıl
ması mecburiyetidir. Hal böyle olunca, henüz işsiz, 
parasız, tahsilsiz bu çocukları cemiyete bırakır isek, 
o takdirde bunların kötü yollara düşmeyeceğini kim, 
nasıl, ne şeküde temin edebilir? Zaiten İklimi kimsesi 
olsaydı bu çocuklar orada olmayacaklardı. Bize gö
re Devletin, K8 yaşına kadar Ibaktığı, gözettiği bu 
çocuğa yaptığı masrafa yazık olmakta, bu masrafa 
karşılık çocuk sakağa atılmaktadır. O halde çözüm, 
bu yasal boşluğu doldurmak, bunlara bir iş imkâ
nı sağlamak olmalıdır. Hepimizin çocukları 18 yaşı
na gireceği günü heyecanla, sevinçle ^beklerler, aile
ler de öyle; ama buradaki çocuklar, o gün sokağa 
atılacaklardır; 18 yaşına, girecekleri günü üzüntüyle, 
kederle, endişeyle beklerler. 

Bu arada, insan ister istemez, yetiştirme yurtla-
rıyla ilgili olarak Sayın Uğur Dündar'ın yaptığı 
programın TRT'de niçin yasaklandığı sorusunu sor
mak istiyor* Görseydik ne oldular. Lütfedin, mü
saade edin; sonucunu Iberaber düşünür, çareler arar
dık. 

Yine son ve bize göre en önemli nokta, insan 
unsurudur değerli miUetvekilleri. Geçmiş iktidarlar 
pek çok yol, fabrika, baraj yaptılar; ama insan un
surunu ihmal ettiler. İşte ıbu sebepledir ki, belli bir; 
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programlan da olmadığı (için, rejim sıkıntılara ve ne
ticede defalarca inkıtaa uğradı, acısını da ülke ve 
millet çekti. Çok şey olmak yerine bir tek şeyi iyi 
bilen, içinde Allah korkusu, Allah sevgisi ve millete 
hizmet aşkı olan Atatürkçü nesiller yetiştirmek zo
rundayız değerli milletvekilleri. Bu noktayı Hükü
metin dikkatine sunmayı ciddî bir görev sayıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Edmond Rostamd'nın 
Cyrano de Bergerac (Sirano dö Berjerak) adında 
«neşhur ıbir tiyatro eseri vardır bilirsiniz. Rahmetli 
Refi Cevat Ulunay, aslı gibi onu manzum tercü
me etmişti ve sonu şöyle bitmektedir: «Cyrano de 
Bergerac, (mütevaffanın adı) çok şey olmak istedi, 
hiçbir şey olamadı.» Gelin, çok şey olarak değil, bir 
şey olarak yapmak, ve yetiştirmek yoluna gidelim di
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, hep biliyoruz ki, alınan 
malum tedbirlerle ortadirek gerçekten bel verdi. 
Ancak, yine biz inanıyoruz ki, Sayın Başbakan bil
gili, zeki, çalışkan da bir insandır, öyleyse neden 
bugün işsizlik artıyor, neden hayat pahalılığı çekil
mez haldedir, neden halk perişandır? Kusur Sayın 
özal'da değildir: Kusur tercihtedir. Bize göre kusur 
Freidman modelindedir. Yani sistem yanlıştır, elbise 
yanlıştır. Liberalizm elbisesi halkımıza dar gelmiş
tir, yeninden, yöresinden yırtıldı, eridi, ortadireğin 
böylece iflahı da kesildi. Bu gerçeği kabul edebilse-
niz, inanınız sizi önce biz alkışlayacağız değerli ar
kadaşlarım.! . 

•Muhterem milletvekilleri, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Sayın Devlet Bakanımız (Mesut Yılmaz'a bağlı 
yanılmıyorsam. y 

DEVLET (BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Başbakan 
Yardımcısına bağlı. 

ABDÜRRAHMAN NECATİ KARA'A (De
vamla) — Başbakan Yardımcımıza mı bağlı; hay hay 
efendim. 

TRT'de zannediyorum Sayın 'Mesut Yılmaz'a 
bağfo.i. 

IBAŞKAN — Sayın Kara'a lütfen Genel Kurula 
ve Başkanlığa hitap edin. 

ABDÜRRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Emredersimiz Sayın Başkan, benim" de zatı-
âlinizden bir istirhamım var; zannediyorum ki, ba
sın locasındaki hoparlörler iyi çalışmıyor, emir bu
yurunuz sesini biraz açsınlar, zira basın muhalefetin 
«esini işitemiyor Sayın Başkan. <MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞjKAN — öyle mi efendim, baktıralım. 
ABDÜRRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Akşamlan TRT'de birlikte izliyoruz değerli 
milletvekilleri, grupların temsilcileri,, sözcüleri bura
da konuşuyorlar, ancak sadece 'bakanlarımızın ko-
nuşmalan, o da ne vesileyle söz aldıklan dahi ifa
de edilmeksizin televizyondan halka yansıtılmakta
dır. Elbetteki muhalefetten televizyonda da çıt çı
kartmaz iseniz, muhalefetin sesi çıkmıyor biraz da 
doğru olur, bu duvarlar arasında kalıyor diye, ama 
şundan emin olmanızı isterim, Devlet televizyonu 
hiçbir zaman bu kadar yanlı olmamıştı, en şikâyet 
edildiği zamanlarda bile bütün muhalefet partilerinin 
liderlerini televizyonda seyretmekten, dinlemekten 
gına gelmişti millete. 

Bakınız son günlerde bir fıkra var; rivayet olu
nur ki, Sayın Mesut Yılmaz TRT'mizin değerli Ge
nel Müdürüne ıbir hediye vermişler, bu hediye bir 
biblodur, biblonun altımda muhalefetin sesi yazılı
dır ve ıbiblo da nedir biliyor musunuz? Hani üç ta
ne maymun vardır; «görmedim, duymadım, söyle
medim» diyen, işte o imiş efendim ve Sayın Genel 
Müdür odasının en mutena yerini bu hediye ile süs
lemiş bulunuyorlar. (MDP ve HP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN — Süreniz doîuyor efendim. Bir de 
lütfen biraz da bütçeden konuşalım, lütfen biraz da 
bütçeden bahsedelim. (ANAP şıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAİN NECATİ KARA'A (Devam-
le) — Değerli milletvekilleri, bitti efendim, merak 
buyurmayınız, telaş buyurmayınız. (ANAP sıralann-
dan «Telaş sizlerde» sesleri) 

Sonuç olarak Devlet İstatistik Enstitüsü için ay
rılan ödenek, kanunlarla kendisine verilen göreve 
göre son derece küçüktür, azdır. Bu elbise de dar
dır, biran önce kompütür sisteme geçmesini de te
menni ediyoruz ve Devlet İstatistik Estitüsünün da
ha yaygın ve özerk çalışma sergilemesini, gerçekçi 
rakamlar üretmesini istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 19Ş5 bütçesinin hayır
lı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'a. 
Halkçı Partim Grubu adına Sayın Nuri Korkmaz; 

buyurun efendim, (HP sıralanndan alkışlar) 
HP GRUBU ADINA NURİ KORKMAZ (Ada

na) — Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet İs
tatistik Enstitüsünün 1985 malî yılı 'bütçesi üzerinde 
Halkçı Partisinin görüşlerini açıklamak üzere hu-
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zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başla
madan evvel Yüce Meclisi saygıyla «damlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda insanımızı 
ve ülkemizi yakından ilgilendiren istatistikî konular
da yayınlanan rakamlar 'bütün yöneticileri, bütün 
işadamlarını ve düşünen herkesi şaşırtıcı boyutlara 
ulaşmıştır. Nitekim, dün. burada Sayın Başbakan 
Bütçenin 'tümü üzerinde yapılan görüşmelere verdiği 
cevapta, kendisine bağlı olan bir müessese olmasına 
rağmen, 'Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarını 
değil, İstanbul Ticaret Odasının rakamlarını vermiş
tir. 

iŞimdir bir müessese düşünün kendinize bağlı ve 
bu müessesenin rakamlarını değil, bunun dışında İs
tanbul Ticaret Odasının rakamlarını ve dış ticareti 
değerlendirme dairesi olarak yeni kurulan Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının verdiği rakamları 
kullanacaksınız. O zaman 'bu enstitüyü niye kurdu
nuz? Bu müessese kurulalı 60 yıl olmuş. 60 yıldan 
'beri bu müessesenin rakamları bâlâ inandırıcı olma
mış, ya da iktidarın öyle işline geldiği için bu ra
kamları kullanmamakta ya da diğer rakamlarla mu
kayese etmek suretiyle neticeye gitmek İstemektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu Bütçe dört 'günden beri 
burada tartışılıyor, öyle inanıyorum ki, Hükümet 
kendisi 'bile enflasyon oranı konusunda kesin bir mu
tabakata varmış değildir. Neden? Çünkü, enflasyon 
oranı yüzde 20'yi aştığı zaman, buna ne insan ne de 
makineler dayanır. Dayanılmaz İhale gelmiştir, kim
se 'bilmiyor. Şimdi 'burada sizlere misaller verece
ğim. 

Türkiye'de fiyat artışlarına bakıyorsunuz yüzde 
60; Hazine bonosu çıkarıyorlar yüzde 53 faizli; kre
di faizlerine bakıyorsunuz yüzde 70. Bunların orta
lamasını alsanız yüzde 60 eder. Doların karşısında 
Türk parasının değer kaybını alıyorsunuz; bunun da 
kaybı yüzde 60. Kendileri iktidara geldikleri zaman 
1 doların değeri 26i6 lira. «Teknik" dönemim hariç» 
diyor. Hep o teknik dönemden kaçıyor, oysa prog
ram 'beş yıllık bir dönemi içeriyor ve tamamen ken-
di'lerinin imzası vardır, 'Sayın Kaya 'Erdemdin imzası 
vardır bunun altında. 

Bir yıllık dönemi veriyorum : Bir yıllık dönemde 
dolar 2166 liradan 430 liraya çıkmış; değer kaybı yüz
de 60. Ondan sonra çıkıyor diyorlar ki, '(Hazine ve 
Dış Ticaret 'Müsteşarlığı) : «Efendim, bu seneki enf
lasyon oranı yüzde 41-45. olacak.» Hangisine inana
lım şimdi? Gerçek rakamlar burada, biraz sonra en
deksler de vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsü 
1926 yılında kurulmuş, 53 sayılı Kanunla yeni baş
tan düzenlenmiş ve Sayın özal Hükümetinin çıkar
dığı 219 sayılı Kararname ile de yeniden biçime so
kulmuş. 

Şimdi buraya dikkatinizi çökmek istiyorum : Bu 
enstitüde çalışan insan sayısı 1 283*tür. 'Bu rakama 
taşra teşkilatı dahil ve 48 milyon 265 bin olan insa
nımızı bu 1283 kişi değerlendirecekler. Kompütür 
sistemine daha yeni geçeceklerini ifade ediyorlar; bu
nu bizim Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarından 
okudum. 40 bin kişiye 1 kişi düşüyor. Üstelik sosyal 
tesisler bakımından da bu müesseseye yeterli ehem
miyet verilmediği belli oluyor; çünkü lojman bakı
mından da en fakir müessese bu; Türkiye genelinde 
4 tane lojmanı varmış. Bu müessesenin bu seneki 
bütçesi 5 milyar 800 milyon küsur liradır. Geçen 
seneki bütçeden 2 milyar lira dana fazla. Bunun se-. 
bebi 'İstatistik Enstitüsünü genişletmek değil. 

Yine tutanaklardan söylüyorum : Sayın Alaattin 
Fırat, tasarruf amacıyla yapmışlar. Bunu bari sağlıklı 
yapın da ne yapacağımızı bilelim. Ülke bilmiyor han
gi rakamın üzerinde oynayacağını, o kadar karıştırdı 
artık bu rakamları. Her gün hızlı, çabuk bir istatistik 
verebilecek duruma getirmek zorundayız bu mües
seseyi. 

Sayın milletvekilleri, gerek enflasyon konusu, ge
rek millî gelir artışı, gerekse gelişme hızları bakı
mından Sayın Hükümet dört günlük süre içerisinde 
özellikle belli konulara değinmemek için ısrarlı gö
rünüyor. Zaten Türkiye'min asıl içinden çıkamadığı 
konu da bu. Neden bu; Örneklerle izah edeceğim. 
Şimdi, yayınlanan bir jeopolitik Ekonomik Yıllığın
da 1982 rakamlarına göre,' Türkiye millî gelir ba
kımından 'hızla komşularından geriye düşen bir ülke 
durumuna gelmiş, örnek vereceğim : 1982 rakam
larına göre fert başına düşen gelir Kıbrıs'ta 3 512 
dolar, Yunanistan'da 4 bin dolar, Bulgaristan'da 
4 150 dolar, Irak'ta 1 800 dolar, Suriye'de 1 388 do
lar, Türkiye'de 1 122 dolar. Bir tek İran'dan ileride
yiz; o da 790 dolardan. Dün burada Sayın Başba
kana sorduk, dedik ki : Bu sene Türkiye'nin millî 
geliri ne kadardır? Not aldım; «36!8 bin lira» dediler. 
Şimdi, doların fiyatı 430 lira olduğuna göre 368 bin 
lirada kalıyorsunuz, o zaman dolar karşılığı değer 
itibariyle 9 0 0 ^ de aşağısına düşmüş durumdayız. 

'Bir önemli konu daha var, o da şu : Her gelen 
iktidar diyor ki : Biz büyük gelişme hızları ortaya 
koyuyoruz. İşte bu sene yüzde 5,5. Bu, küçük Ame-
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rika olacağız diye yola çakanların da söyledikleri ra
kamlar ve ondan sonraki iktidarların orta yere koy
duğu rakamları ben alt alta yazdım. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Kü
çük Amerika değil, Büyük Türkiye olacağız. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Rakamları yan 
yana yazdım, alt alta yazdım ve topladım; eğer bu 
'gelişme hızları doğru olsaydı Türkiye'de şimdi içine 
düştüğümüz duruma düşmezdik; burada ya hesap 
hataları var, ya da, 'bu istatistikler saptırılarak ken
disini 'bağımlı kıldığı IMF'den istenilen kredileri ala
bilmek için meydana getirilmiş bir uydurma istatis
tiktir bu değerli arkadaşlarım. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) «Gelişme hızı en büyük ülke
yiz» diyoruz; eğer büyüksek misal vereceği : 1946 
yıdında millî gelir bakımından dünyadaki 20 ülke
nin içerisinde yer alan Türkiye acaba bu kadar yük
sek gelişme hızı sonucunda 82 noi sıraya düşerse bu 
ülke gelişmiş midir arkadaşlarım? (ANAP sıraların
dan «194'6'da ne vardı, şimdi ne var?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; konuşmacı 
devam etsin. (Gürültüler) Lütfen efendim, lütfen. 

Sayın Korkmaz, zamanınızı güzetin lütfen; de
vam edin. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Devam ediyo
rum efendim. 

Şimdi gelelim sıkı para politikasına; çünkü önem
li 'bir konu da bu. Bu konuya hiç değinilmiyor. Bi
raz evvel Sayın Abdurra'bman Kara'a da ifade etti
ler : Emisyon konusu ne kadardır söylenmiyor. Sıkı 
para politikası deniyor, 1979 yılından bu yana altı-
yedi misli para basılmış Türkiye'de. O günkü emis
yon hacmi 148 milyar. Sayın özal diyor ki : «Be
nim teknik dönemimdir o dönem.» 'O zaman 600 
milyar lira para basılmış; ama 'gelelim şimdi Sayın 
özal Hükümetinin döneminde ne kadar para (basıl
mış : Sayın özail Hükümetinin döneminde ise, 180 
milyar lira para (basılmıştır. Bunun tarihlerini de ve
receğim; haziranın son iki 'haftası ve temmuzun ba
şı. ©unun neresi sıkı para politikası değerli arkadaş
larım? Şu anda emisyondaki para miktarı 1 trilyona 
yakın. Dün Sayın Başbakan burada ifade ettiler, 
rakamı verdiler ve dediler ki : «930 milyar para var
dır.» 

(Bir de 'tahvil konusu var; 80 milyar liralık, yüzde 
53 faizli tahvil. Bu tahvil Hazineye girmemiş, büt
çede kullanılmak amacıyla iç 'borçlanma yoluna gi
dilmiş. Böyle bir borçlanma hiç 'görülmemiştir. Ben 
iktisatçı falan değilim, 'burada çok değerli iktisatçı

lar da var; 'böyle konulara değinmelerini çök önem
le bekledim fakat maalesef değinilmedi. Osmanlı dö
neminde bile en 'büyük borçlanma Abdülmecit zama
nında yapılmıştır. Abdülmecit zamanında yapılan 
borçlanmadan, şu yolla yapılan borçlanma daha 
ağırdır. Bu kadar yüksek faizle 'bir iç borçlanma bi
zim maliye tarihimizde görülmemiştir değerli arka
daşlarım. 

Gelelim dış ticarete : Şimdi Sayın Hükümet ken
di programında üç 'tane önemli konuyu Allah emri 
gibi yazmıştır : 

1. «Enflasyonu çekeceğim» Büyük iddia. 
2. Terörle mücadeleyi sürdüreceğim. 
3. 'Demokrasiyi sağlıklı genişletip geliştireceğim. 
Enflasyon konusunda ulaştığımız boyutları biraz 

evvel anlattım, şimdi rakamlar vererek de anlataca
ğım. 

Görünen odur ki, bu Hükümet her üç program
da da hatalar yapmıştır, hele enflasyon konusunda 
söylediği rakamların hiçbirisi tutmamıştır. 

Dış ticarete gelelim şimdi. Dış ticarette. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — İstatistik ra
kamlarını versene. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade bu
yurun, sırası gelecek; sabırlı olursanız öğreneceksi
niz. 

BAŞKAN —- Siz devam edin, cevap vermeyin, 
efendim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Dış ticarette 
büyük bir başarı sağladıklarını söylüyorlar ve raka
mını da kesin vermiyorlar; 7 milyar falan diyorlar. 
Biz neyse, basında yazılana itibar ederek şunu söy
lüyoruz. 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Basın 
doğru yazıyor beyefendi. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — 7 milyar 200 
milyonluk bir dış ticaret gelişmesi sağladıklarını, bu
nun büyük bir rakam olduğunu ifade ediyorlar.... 

JBRAH1M ÖZDEMİR (İstanbul) — Eskisine na-
zarandır o. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — 'Müsaade bu
yurun efendim. 

Şimdi, bu nasıl sağlanmıştır, ne pahasına sağlan
mıştır? Burası çok önemli. Sermaye şirketleri var. 
İşçi dövizlerinde giriş azaldı diyoruz. Nereden azal
mış acaba? Sermaye şirketlerine yüzde 17 vergi ia
desi sağlıyorsunuz. Bu sermaye şirketleri, ihracatçı 
şirketlerin yurt dışına yaptıkları ihracatın toplamı, 
toplam ihracatın yüzde 40'ı. Eğer bu minval üzere 
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devam ederse, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının 
yayınladığı rapora 'göre, «1985 yılında da 9,5 milyar 
dolar olacak» deniyor. Ama bu ne pahasına olu
yor? Hazineden. 0ün yine Sayın Başbakan burada 
ifade ettiler ve dediler ki : «Biz iki konuyu sübvanse 
ediyoruz : Birisi gübre, birisi de tavuk yemi.» Bu 
sübvansiyon değil de nedir, bunun adı ne? Bu ne 
demektir değerli arkadaşlarım? Bu, yeni zam, yeni 
enflasyon demektir.. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Yeni zam, 
yeni enflasyon ölçüsü nereden çıktı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Siz devam edin. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sabırlı olun, 

söyleyelim. Ben söyleyeyim; iktisatçı değilim; ama 
size cevap vereceğim. Çünkü yerinizden laf atıyor
sunuz, dinlemesini bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap vermeyin 
efendim. 

NURİ KORKMAZ {Devamla) — Bakın şimdi, 
dinleyin lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, siz konuşmanıza 
devam edin efendim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Fiyat artışla
rının yüzdelerini verdim, doların karşısında Türk pa
rasının değer kaybını verdim, çıkardığınız, Hükü
metinizin çıkardığı Hazine bonolarının faiz oranını 
verdim, mevduat faizlerinin oranını verdim, banka
daki kredi faizlerinin oranını verdim. E. Bunların 
arkasından daha hangi rakamı istiyorsunuz? Ben size 
gerçek rakamı veriyorum, siz hayalî rakamlar söylü
yorsunuz. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, devam edin efen
dim, toplayın 'efendim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Efendim, şim
di Sayın özal... (ANAP sıralarından «Sizinki hayalî» 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatip bitirsin efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın özal, 
«Bırakın teknik dönemi, son dört ayın istatistiklerini 
verin» diyorlardı. Bakın, 1 Aralık 1983'ten 1 Aralık 
1984'e kadar bazı malların fiyatlarını söyleyeyim; 
işte'fiyat artışları; Devlet İstatistik Enstitüsü yayın
ladı. Çünkü ben Devlet hayatının Türkiye için çok 
önem taşıdığını bilen, onun dışında yayınlanan ra
porlara itibar etmeyecek kadar da Devleti bilen bir 
adamım; müsaade edin, onu okuyacağım. Siz inan
mıyorsunuz; ama ben inanıyorum. 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Toplayama-
dın; neye inanacağız? 

BAŞKAN — Buyurun eefndim, buyurun, devam 
edin. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Beyaz peynir; 
500 liradan 900 liraya, Şeker 102 liradan 140 liraya, 
çay 650 liradan 1 150 lira, et 850 liradan 1 300 lira
ya, soğan 60 liradan 120 liraya, margarin 280 liradan 
580 liraya, tüp gaz 1 200 liradan 1 995 liraya yük
selmiştir. 

Müsaade buyurun, şimdi bir de 1 94(6 yılındaki 
durumu okuyayım. Bakın nerelere gelmişiz. Peynir 
1,5 lira, 900 lira, Et 1,5 lira; 900 lira. Benzin 12 ku
ruş; 198 lira. İşte Türkiye'nin millî gelirde cebine 
düşen para, dağıttığınız para. (HP sıralarından al
kışlar) 

ÖMER FERRÖH İLTER (İstanbul) — O zaman 
emisyonu da söyle. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — O zaman emis
yon olsaydı dünyada 20 ülkenin içine girmezdik biz 
'Savaş yıllarından çıktık. Şimdi savaş yok, sosyal afet 
de yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) -^ Türkiye bir 
felaketle de karşılaşmadı. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — 1946 yılında daha 
biz yoktuk. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu duruma gel

memizin nedenlerini iyi araştırın, asıl Türkiye için 
yararlı konular bunlar. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Korkmaz. 
Efendim, hatibe müdahale etmeyin, konuşmasını 

bitirsin. Hatibin sözünü kestiğiniz takdirde konuş
ması uzuyor. Çünkü onları ilave ediyorum; yavaşlı
yor, uzuyor. '(HP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Korkmaz, siz devam edin. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, şimdi orta yere getirilen tablo acı olduğu 
için tabiî bazı insanları rahatsız edecektir, özellikle 
Hükümeti rahatsız edecektir; ama en hazin tarafı ne
dir biliyor musunuz, İstanbul Sanayi Odasının yayın
ladığı rapor da 'bizim söylediklerimizi doğruluyor. 
Neden doğruluyor? Çünkü bu enflasyon hızının düş-
ımemesinin (gelecekte büyük tehlike işaretleri verdi
ğini onlar da 'görüyorlar. Halbuki Türkiye'de sizin 
iktidarınıza en büyük desteği «ağlayanlar da onlardı. 
Eğer onların söylediğine inanmıyor, burada biz ger
çek rakamları sergiledik onlara da inanmıyorsanız; 
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»ekonomik durumun 'bu tehlikesi karşısında parlamen
tonun belli konulara eğilmesi lazım. Bu ekonominin 
•belli bir ekibin yönettiği ekonomi olduğundan za-, 
man zaman yan yana geldiğimizde ANAP milletve
killeri de şikâyet ediyorlar. Hem ekonomi tehlikede 
ölacaik, hem parlamento da tehlikede olacak çözümü 
biz nerede bulacağız o zaman? «Demokrasiye geçi
yoruz» dediniz. Bir yerel seçimler ve bir de Anaya
sanın emrettiği kanunların dışında hangi ciddî ko
nuyu buraya getirdiniz? 

ÎBRAHÜM Ö2DEM1R (İstanbul) — Hepsi geldi. 
(NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bir Anayasa 

değişikliğini getirdi değerli arkadaşımız. Onu bile 
Sayın Başbakan, ikna kabiliyeti olan Sayın Başba
kan, bu kadar yüksek enflasyonu televizyonda her
kesi aldatarak ikna eden Sayın Başbakan,- eğer teh
like hissediyor idiyse onu niçin ikna etmediler? 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Çocuk oyuncağı 
değil. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Niçin ikna et
mediler? ©öyle ciddî konuları da hafife alıp laf at
malarla cevaplandırmaya çalışırsanız, işin içinden 
çıkamazsınız. 

BAŞKAN — 'Sayın Korkmaz, siz Genel Kurula 
hitap edin efendim. Siz kendi konuşmanıza, devam 
edin. 
" NUİRİt KORKMAZ ((Devamla) — Sayın millet
vekilleri... 

ATİLLA ISIN (Muş) — Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanını yalancılıkla itham ediyor, sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey yok; 
biz de dinliyoruz, yok öyle bir şey. 

Devam edin efendim. 
NüRj KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, Devlet İstatistik flEnstitüsüne tanınan bu 
bütçenin, bu istatistik rakamların Türkiye'de gerçek 
leri yansıtmadığını verdiğim örneklerle huzurlarınıza 
getirmiş bulunuyorum. Devlet 'İstatistik Enstitüsü 
eğer Türkiye'de sağlamı rakamların yayınlanması için. 
yeni bir düzenlemeye sokulmadığı takdirde, Yüce 
Meclis, üzülerek ifade edeyim ki, dört gündür sür
dürdüğü kavram kargaşalairını sürdürmeye devam 
edecektir. Burada, Millî Gelir Dairesinde bu rakam
ların saptırıldığmi iddia eden insanlar, bu enstitüden 
sürülmüşlerdir değerli arkadaşlarım, işte biz gerçek
lerin yansıtılması için kalktık bunu mesleğimiz ol
mamasına rağmen araştırdık, ortaya getirdik. Aksini 
ispat edin ben de doğrusunu ispata hazırım. 
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Sayın Başbakana dün burada ifade ettik, sorduk; 
«Neden değinmiyorsunuz, sıkı para politikası uygu
luyorsunuz?.» diye. Yalanlasınlar Sayın (Başbakan 
Yardımcısı. 180 milyar lira para basmışsınız. I(HP sıra
larından «280 milyar» sesleri) Geçmiş dönemde, 1979 
yılından bu yana geçen süre içerisinde bastığınız pa
ra miktarı 800 milyar. Bunun neresi sıkı para poli
tikası? 

Efendim, Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz. 
Şimdi de şahısları adına söz isteyen milletvekil

lerine söz veriyorum. Birinci sırada Sayın Mükerrem 
Hiç vardır. 

Sayın Hiç, lehte mi konuşacaksınız aleyhte mi ko
nuşacaksınız? 

H. M O K E R J R B M HİÇ (Yozgat) — Aleyhte ko
nuşacağım efendim. 

BAŞKAN — !Bir dakika efendim; Önce lehte ko
nuşacak olan sayın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, siz de lehte mi ko
nuşacaksınız? 

Sayın Sadıklar, zatı âlinizi çağırmıyorum, soru
yorum sadece. 

ÖAFER TAYYAR SADİKLAR .(Çanakkale) — 
Lehte efendim. 

BAŞKAN — Lehte mi konuşacaksınız? 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Lehte. 
(BAŞKAN — Buyurun o zaman; pardon, özür 

dilerim ben yanlış duydum. (ANIAP sıralarından al
kışlar). 

CAFER TAYYAR SADIKLAR '(Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin raportörlüğünü 
Bütçe Komisyonunda yaptım. Bu itibarla benim aleyh
te konuşmam mümkün değildir. 

Gerçekte de Devlet İstatistik Enstittüsü 1926 yı
lında Büyük Aatatürk'ün bizzat imzaladığı bir ka
rarnameyle kurulmuş ve bugüne kadar ülkemize bü
yük hizmetler vermiştir. 

Enstitünün 1985 bütçesi yüzde 130 artışla 5 mil
yar civarında bağlanmış bulunmaktadır. Bu artışta 
en büyük rolü, 1985 yılında yapılacak olan genel nü
fus sayımı oynamaktadır. Bu münasebetle bir temen
nimi dile getirmek istiyorum. 'Bugün artık dünyanın 
hiç bir yerinde nüfus sayımlan eve 'kapanarak, bir 
pazar gününü feda ederek yapılmamaktadır. Bunun 
kompütürlerle veya diğer vasıtalarla yapılması im
kânları vardır. Bir an evvel bunun bizde de gerçek-
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deşmesi konusundaki temennimizi altını çizerek Yüce f 
Meclise ve ilgililere arz «diyoruz. j 

Sosyal ilimlerde ve özellikle ekonomide geçmişe 
ait rakamlar bilinmedikçe, ne geçmişe ait değerlendir
meler doğru dürüst yapılabilir, ne de geleceğe dair 
tahminler yapılabilir. Bu itibarla, rakam çok, ama çok 
önemlidir. Rakamiların önemi kadar Ibu rakamları 
doğru kullanmak ve yerinde kutlanmak da Önemlidir. 
Devlet adamları, ekonomiyi idare eden devlet adam
larımız rakam üretmezler. 'Üretilen rakamları kullar 
nırlar, yerinde ve doğru olarak kullanırlar. Bu eşya
nın tabiatı gereğidir. 

219 sayılı Devlet istatistik Enstitüsü Kanunu ra
kamı üretmeyi, istatistik yapmayı münhasıran yetki 
ve sorumluluk olarak Devlet İstatistik tEnstitüsüne 
vermiştir. Ancak, özellikle son yıllarda ve 1984 yılı 
programını inceleyen arkadaşlarıımızın da müşahede I 
ettikleri gibi. Devlet lîstitistik Enstitüsünün verdiği 'ra
kamlar yanında, diğer üç kanaldan elde edilen rakam-' 
lan da programa ithal etmek zorunluluğu hissedilmiş
tir. 

Fiyatlarla ilgili rakamları 1985 programında ince
leyenler şunu görürler; Devlet ''istatistik Enstitüsüne 
göre 1 inci 3 aydakiler, 2 nci 3 aydaki artışlar, 3 ün
cü 3 aydaki ve 4 üncü 3 aydaki artışlar. Ayrıca Ha
zinenin hu 4 dilimdeki tahminleri veyahut rakamları, 
ayrıca İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalarının tahmin
leri ve böylece bir konuda, sadece bir konuda 9 ile 12 
rakam çıkmaktadır karşımiza. İlmî araştırmalar ya
panlar bu bakımdan şaşkına dönmektedirler, 

Biz deriz ki, bu konuda yetkili ve sorumlu olan 
Devlet (İstatistik Enstitüsünde, eğer takviye gerekiyor
sa yapalım, eleman gerekiyorsa verelim, makine gere
kiyorsa verelim; ama orası tek merci olsun. IKafala-
rımız karışıyor arkadaşlar. Özellikle devlet adamları
mızın işlerine geldiği zaman Hazinenin rakamını, iş
lerine geldiği zaman Devlet İstatistik Enstitüsünün 
rakamlarını kullanması, rakamlar konusundaki gü
veni ortadan kaldırmaktadır. En son misali burada 
Sayın Başbakan ve Sayın IBaşbakan Yardımcımız ver
di. 

Şimdi 'Plan ve Bütçe (Komisyonunda Sayın Dev
let Bakanımıza yönelttiğim sorunun aynısını Sayın 
Başbakan Yardımcımıza da yöneltiyorum: Türkiye* 
de enflasyon oranı olarak neyi alacağız; toptan eşya 
fiyatlarını mı, geçinme endekslerini mi yoksa ücret
liler endeksini mi, perakende fiyatları mı? Şimdi bu 
konuda birleşelim. Biz şimdiye kadar kendi çalışma
larımızda hep toptan eşya fiyatlarını kullandık. Eh j 

f son, fiyat artışlarının düştüğüne dair delil ve belge
yi ücretliler endeksinde verdiler. /Bunun inmesi elbet
te bir endikasyondur; ama enflasyonun konuşulduğu 
bir yerde tek bir 'rakamın, tek bir bazın kullanılması 
gerekiyor. ' 

Sayın Başbakanımız geçen gün toptan eşya fiyat
larıyla ilgili ekim rakamlarını verdiler. IBen de yazı-

I Harımda şahsen onu kullanmayı tercih ettim. Hazine
nin rakamları yüzde 2,5, fakat Devlet 'İstatistik Ensti
tüsünün rakamı yüzde 3,3; toptan eşya fiyatları. Şim
di önümüzde kasım rakamları var, dün Sayın Baş
bakanımız bir rakam verdi, memnuniyetle kaydettik; 
ama yarın bu rakam değişecekse, halka, millete, dün
yaya ne diyeceğiz? 

Her şeyden evvel rakamların güvenilir olması ve 
özellikle devlet adamlarımızın verdiği rakamların gü
venilir olması şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar süreniz dolmak üze
re, lütfen toparlayın efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
'Bitmek üzere Sayın Başkanım. 

'Bu itibarla rakamları verirken çok dikkatli olma
ya mecburuz. (Bugün «Fiyatlar indi» deriz, yarın eğer 
fiyatlar aksini gösterirse çok müşkül durumda kalı
rız ve bunun yaratacağı psikolojik ortam, enflasyo
nun inmesi yerine çıkmasını sağlar., 

Şu hususun tekrar önemle altını çiziyorum; ista
tistik çök önemlidir. Devlet İstatistik Enstitümüzün 
gerek para konusunda, gerek fon akımları konusun
da, gerek malî sistem konusundaki çalışmalarına Tür
kiye'nin ihtiyacı vardır. Bu çalışmalar tamamlanma
dıkça, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, ba
zı konularda kumar oynamak durumunda kalırız. 
Bugün Sayın Başbakan Yardımcımızın da ifade etti
ği gibi, bazı işleri el yordamıyla, tecrübeyle yapmak 
durumunda kalırız, 

Bu bakımdan Devlet İstatistik Enstitüsünün güç
lendirilmesi için ne verilmişse hepsinin yerinde oldu
ğunu ifade etmek isterim ve 1985 bütçesinin ülkemi
ze, Devlet istatistik Enstitüsüne hayırlı olmasını te
menni eder, saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Hükümet söz istemiştir, buyurun Sayın Başbakan 

Yardımcısı, 
DEVUET BAKANI VE BAŞBİAİKAN YAR-

DUMüHSI (İSMET İKAYA ERDEM iflîzmir) — Sa
yın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet İstatistik 
Enstitüsünün bütçesi hakkında grupları adına konu
şan sayın milletvekillerince, özellikle 2 gündür üze-

I rinde durduğumuz konular tekrarlandı. Yalnız bazı 
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kcmtöan -biz mi anlatamadık, yoksa yanlış mı anlaşıl
dı? Tamamen ters olarak dile getkildi, bu ciddî ko
nular - o şekilde ifade etmek istemiyorum ama - sap
tırılarak Yüce Meclise intikal ettirildi. (Bir değil beş 
altı, tane örnek var. Ben yalnız bir tanesini şurada di
le getirmekle iktifa edeceğim. 

< Sayın Başbakan konuşmalarında kasım ayı fiyat 
endeksleri hakkında iki endeks söyledi; doğrudur. 
Sayın Başbakan, İstanbul Ticaret 'Odası ve Hazine ve 
•Dış Ticaret Müsteşarlığmın rakamlarını niçin söyle
di? Zabıtlarda var; «Kasım ayı istatistiği ve diğerle
ri ortaya çıkmadığı için, elimizde olan rakamlar Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bir de İstanbul 
Ticaret Odasının istatistikleri olduğu için onları ve
riyorum» dedi. Şimdi Sayın grup sözcüsü, «Efendim, 
'Sayın Başbakan dahi, İstanbul Ticaret Odasının ista
tistik! neticelerini alıyor, Hazinenin ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının alıyor, Devletin bir numaralı mües- ' 
sesesi, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına iti
bar etmiyor» diyor. 

Hadisenin 'bu şekle intikal ettirerek Yüce IMeclise 
getirilmemesini, bu şekilde tefsir edilerek hadiselerin 
çarptınlmamasmı ve bu şekilde ifade edilmemesini 
bilhassa tekrar ederek, sayın konuşmacıların tenkit 
ettikleri konulara geçeceğim.; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 'hakikaten istatistik! 
rakamlarının bazıları - özellikle fiyatlarla alakalı ko
nularda - yenidir. Hatta 1981 ve 1982 yıllarındaki is
tatistiklerin de toptan eşya ve Türkiye çapmda tüke
tici endeksleri kullanmaya başlamıştır. Bu itibarla 
bunlardan alınan bazlarla, İstanbul Ticaret Odasının 
hatta Hazine ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığının uygula
makta olduğu toptan eşya ve tüketici geçinme endek-
leri birbirinden farklıdır. Farklı olduğu içindir ki, de
ğişik neticelerin çıkması da normaldir, ©en bir iki 
örnek vereceğim!: Mesela, İstatistik Enstitüsünün fi
yat endeksleri yöntemi şöyledir: Toptan eşya fiyat
ları için 1981 yılı 100 olarak kabul edilmiş olup 63ö 
madde grubundan 1 42(2 maddeyi kapsamakta ve 
2 600 fiyat kullanılmaktadır. Bu fiyatlar da işyerleri 
ve bilhassa borsalardaki; pazarlardaki fiyatlar alın
mak suretiyle takip edilmektedir; demek ki, başlan
gıç yılı 1981 'dir. Tüketici fiyatları endeksi Türkiye 
çapmda 1979 yılı 100 kabul edilmek suretiyle ortala
ma 256 maddeyi kapsar ve bu endeks de Türkiye ça-
pmda takip edilir. 

Şimdi, Hazine ve Drş Ticaret Müsfceş&rliğınm is
tatistiği çok eski senelere dayanır ve hakikaten ilk 
aksak bizde uygulanmaya konulan istatistiktir ve 

hatta bunun bir müddet sonra birleştirilmesi düşü
nülebilir. Fiyat endeksleriyle alakalı, Devlet İstatistik 
Enstitüsü bir cakam versin, diğerlerini hiç alamayahm 
denilebilir. Fakat birçok değerlendirmeler, geçmiş 
yıllardan itibaren Ticaret (Bakanlığının ve şimdi( de 
Dtş Ticaret Müsteşarlığının istatistiklerine göre ya
pılmaktadır. Biz bunu belirti bir noktada kestiğimiz 
zaman, bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar, hatta 
geçmişse ait serileri temin etmemiz mümkün olmaz. 
Onun için belirli bir müddet daha Devlet İstatistik ' 
Enstitüsünün islatistikleriyle birlikte diğer istatistik
lerin de devam etmesi kaçınrlmaz bir zorunluluktur. 
Bir bakıma da bunu normal kabul etmemiz ve bu 
şekilde de devam şarttır kanaatini taşıyorum. 

Saym grup Jözcülerinden bir tanesi, millî gelirin 
1984 yılmda yüzde 5)6 olduğunu söyledi, bu nispet 

• 5,7'dir, ikinci tahmin Sgö'dır. Devlet İstatistik Ensti
tüsü şimdiye kadar üç defa tahmin yapmıştır. İlk tah
min yüzde 5,7, ikinci tahmin yüzde 5,6, son tahmini 
de yüzde 5,7'dir. Bunlarda millî gelir artışını, bir 
carî fiyatlarla ve bir jde sabit fiyatlarla alır. Kullandı
ğı deflatör burada bahsedilen şekilde yüzde 40 değil
dir. 'Mesela ziraat için alınan fiyat artışı yüzde 533' 
tur, yüzde 60 olanlar da vardır, ortalaması yüzde 
46,4rtür. Devlet İstatistik Enstitüsünün kendi istatis
tiğidir, ki bundan evvel bütün millî gelir hesapların
da da bunu kullanıyor, kullandığı deflatör budur, 
yüzde 40 değildir ve bu hesaba göre geçmiş yıllarda 
da bu şekilde ölçülmektedir. Zaten biz bir konuyu 
her sene değiştirenleyiz, geçmiş yıllarda uygulanan 
sisteme aynen devam etmek zorundasınız, bu bir fi
kir edinebilmeniz için. (Bunu değiştirdiğinizde, o de
ğiştirdiğiniz sene için gerçeği ifade etmemiş olacaksı
nız. Eğer bunda bir yanlışlık varsa, kendi içinde bü
tün seneler aynı esaslara göre devam ettiği için, bize 
istatistik yine*bir fikir verebilir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün neşriyatlarında bir
çok eksiklerin olduğu söylendi. Hakikaten Devlet İs
tatistik Enstitüsünün istatistik konusuna aldığı bir
çok konular vardır; konut konusunda yeni ilave ettik
leri binaların sayımı ve değerlendirilmeleri gübi. Di
ğer konularda da yeni ilaveler konulmuştur ve gittik
çe/de geliftirimektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
bu yayınlarının ilgili bütün yerlere duyurulması, da
ğıtılması ve bunlarm kullanılması hakikaten faydalı 
olur. Devlet İstatistik Enstitüsü bu yayınlarını Pkn 
ve Bütçe Komisyonundaki bütün üyelere dağıtmıştır 
ve milletvekillerine de bunların temimi suretiyle de 
bu bilgilerin herkes tarafından kullanriabilme imkân-
lanmn da saklanacağını tahmin ediyoruz, 
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Burada bir de emisyon konusunda rakamlar orta
ya konuldu,' hatta 1984 yılında 180 milyarlık emis
yon artışının sıkı para 'politikasıyla bir ilgisi olma
dığı ortaya konuldu. 'Bunu şu yönüyle açıklamakta 
yarar görüyorum. ISıkı para politikası, normal para 
politikası veya geniş para politikasının yüzde ile de
ğerlendirilmesi daha doğrudur. 1180 milyar dediğimiz 
zaman, bize tam manasıyla Ibir rakam ifadesi vermez. 
örnek vereyim; eğer emisyon ımiktarı '100 milyar ise, 
siz 50 milyar artırdığınız zaman, 50 milyar çok bü
yük rakamd*r, yüzde 50 artıyor. Ama 300 milyarlık 
veya 500 milyarlık bir emisyon hacminde 50 milyar 
artırdığınız zaman, yüzde 10 artmıştır, bu da hiçbir 
şey değildir, hatta oradaki 100 milyarlık emisyon ar
tışına eski seneye göre artmamış veya çok az artmış 
da denebilir Onun için burada rakam vererek bir de
ğerlendirme yapmak bizi yanıltır. Kendimizi yanılt- • 
tığımız gibi, söyleyenler için de yanıltıcı olur. Mese
la 1950 senesinde emisyonda şu kadar artış varken, 
şimdi geldi bir senede 180 milyar arttı denildiği za
man, zannedilir ki büyük rakamlar artmıştır. Onun 
için burada, bir evvelki sene emisyon miktarı ne idi, 
bu sene yüzde kaçtır, biz bu sene ne yaptık bunları 
değerlendirmek lazım. 

Niçin yüzde ile ortaya koymak işitiyorum, müsaa
denizle bunu da açıklayayım. Emisyon artışı veya 
emisyonla yalnız bunu kabul etmemek daha başka 
rakamlarla değerlendirmek lazım, örneğin, dar an
lamda emisyon, fiyat artışlarıyla da alakalıdır. Eğer 
siz~ yüzde 20'lik bir fiyat artışı öngörmüşseniz, yüzde 
20, 25'lik bir fiyat artışı normal sayılır, yüzde 20'ye 
indirdiyseniz biraz sıkmışsınız demektir; ama o sene 
fiyat artışları yüzde 25 iken yüzde 40, yüzde 50 ar-
tırdıysanız gevşetmişsiniz demektir. Yani fiyat artışıy
la ilgili olarak yüzdesini bilmeniz lazım. Rakam siz© 
bir şey ifade etmiyor. Onun için ben size şimdi yılla
ra ait rakamları vereceğim: 1982 Ocak sonunda emis
yon rakamı 371,9 aralık sonunda 542,7 fark 170,8 
yüzde 45 artmış. 

1982 yılında fiyat artışları yüzde 25 olduğuna gö
re, demek ki emisyon miktarında fiyat artışlarının 
üstünde yüzde 25'e mukabil, yüzde 45'lik bir artış ol
muş Ocak sonuyla aralık sonu arasında. 

1983 ocak sonunda 485 milyarmış. Aralık sonu 
730 milyar olmuş ve 244,7 artmış; artış yüzde 50, 
fiyat artışları yüzde 30; yüzde 30 fiyat artışına mu
kabil emisyonda yüzde 50 artış olmuş. 

Gelelim 1984 yılma: Ocak sonu 671,4 yani sen© 
sonu 730 olmasına rağmen, emisyon inmiş 671,4. 

Aralık şimdi 930, Sayın Başbakanın verdiği rakamı 
aynen kullanıyorum 259... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR {Çanakkale) — 
965., 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yok 
yok öyle değil, daha da aşağıdır hatta 959, yüzde 
38,6;. bu sene emisyon 'rakamı, fiyat artışları raka
mı bunun üstünde. Demek ki, geçmiş iki senede fi
yat artışlarının çok üstünde emisyon olmuş. Yani yüz
de 45 emisyon olurken fiyat artışları daha aşağıda 
yüzde 25, 1983 için yüzde 30 fiyat artışları olurken 
yüzde 50 emisyon olmuş. 

1984 yılında fiyat artışları henüz kesin değil, 42, 
45, 48 sizler 50 diyorsunuz... 

NURt KORKMAZ (Adana) — 56. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
56 diyorsunuz. Emsiyon 38. Geniş para politikası mı 
uygulanıyor, dar para politikası mı uygulanıyor? 
Geçmiş yıllarla mukayesesini sizlere bırakıyorum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başbakan Yardımcısı tedavüldeki banknotlar 
yüzde 54. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Kompütürden çıkan rakamları size veririm. Bunların 
hepsi gizli değil açık rakamlardır. Bunları başka tür
lü çektiğiniz zaman, mütalaa ettiğiniz zaman, bir 
başkası çıkar size bu rakamları gösterir. Bunlar Dev
letin gizli rakamları değil. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Emsiyon demiyorum, tedavüldeki banknotlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — O da 
var, onu da söyleriz. Hepsi burada bizim nasıl bir 
para politikası uyguladığımızı gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan karşılıklı konuşmayın, 
devam edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Onun 
ötesinde yine böyle beş altı defa tekrar etimiş olma
mıza rağmen ihracatla alakalı, hayalî ihracat, diğer 
ihracattaki artış1 konularına değinilirken; «işçi döviz
lerinde azalma oldu» denildi. Bunu rakamlarla Sayın 
Başbakan da verdi. Ben de 'Başbakanlık bütçesi gö
rüşülürken bunu söyledim, tekrar edildi; işçi döviz-
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lerinde 1984 yılında azalma yoktur artış vardır. En ı 
son ekim ayı rakamlarına göre de 100 milyon dolar 
daha fazlalık vardır. Bunu belirtmekte tekrar yarar 
görüyorum. i 

Ondan sonra fiyat konusunda, enflasyon konu
sunda Sayın Başbakandan sonra, Başbakanlık bütçe- | 
sinde ben uzun uzun konuşmalar yaptım. Onun için 
bu konuları tekrar etmeyeceğim. 

Hepinize saygılar sunar teşekkür ederim. (Alkış
lar), I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan biraz bekler misiniz milletvekilleri

nin soruları var, 
Daha önceden soru sormak üzere başvurmuş .üye

ler haricinde soru sormak isteyen var ise isimlerini 
bildirsinler. 

Soru sormak isteyen var mı?.. 
Kayıt işlemi tamamlanmıştır efendim; 
Soruları sırasıyla okutturuyorum. 
HtUMıt BİÇER ((Sinop) —JSaym Başkan, aleyh

te konuşmadan sonra Sayın Bakan konuşsun. İkinci 
defa konuşmak zorunda kalacak, 

BAŞKAN — Hayır efendim; öyle bir usul yok. 
Sayın Bakan konuşmasını bitirdiler, soruları cevap
landıracaklar. 2- milletvekili konuşmadığı ve geriye 1 
milletvekilinin Söz hakkı kaldığı için; aleyhinde söz 
alan üyeye, Sayın Bakanın konuşması bittikten sonra * 
söz vereceğim. 

Sayın Mahmud Altunakar'ın sorusunu okutuyo
rum): 

Dolar karşısında Türk Lirasının değerini ne mik
tar tahmin ediyorsunuz? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET K1AİYA BRDEIM ı(Devaınla) — «Do
lar karşısında Türk Lirasının değerini ne miktar tah
min ediyorsunuz?» diye soruyorlar. Tabiî hangi yıl 
soruluyor belli değil. Acaba 1984 yılı mı soruluyor? 
Burada grup sözcüleri tarafından ve bütçeyi takdim 
konuşması sırasında da Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanı tarafından açıklandı; '1984 yılında ortalama 475 
lira tahmin ediyoruz. Bu rakamda dış horç ödemele
rimiz için söylenmiştir. Burada şu hesap yapılmıştır. 
yanılma buradan gelmektedir: Dış borçların ödeme 
tarihlerine göre tahminler yapılmış ve bunun ortala
ması da bu çıkmıştır-

BAŞKAN — Teşekkür ederim, .. , 
Denizli Milletvekili Sayın İsmail Şengün'ün soru

sunu okutuyorum'^ 

Demokratik ülkelerde başbakanlar aylık fiyat is
tatistiklerinin ilancısı, kamuoyuna ilk açıklayıcısı ol
mamalıdırlar; Buna rağmen Saym Başbakan, özal, 
henüz kamuya ilan edilmeyen Kasım 1984 konjonk
tür fiyat endeksini tereddütsüz kullanmakla Devlet 
İstatistik Enstitüsü Kasım fiyat endeksini de siyasî 
baskı altına almıştır. 

Acaba Saym Başbakan, konjonktür istatistiği yüz
de 2,2 değil de yüzde 4 veya yüzde 5 olsaydı yine bu
nu ilk defa kürsüden ilan ederler miydi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Gayet tabiî, Sayın Başbakan, 1985 yılma girerken 
1984 yılı sonundaki artış hızının ne olduğunu belirt
mek için Odalar Birliğinde söylemiştir, önce 4 ayı 
aldı, .sonra da, kasım ayı dahil olmak suretiyle 2 is
tatistik belli idi, 2 istatistiği de söyledi. Bundan ev
velki aylara da bakın; resmî istatistikler Hazinece 
önceden ilan edilmiştir. Odalar Birliği devamlı ola
rak önceden ilan eder, Bunu, birinin diğerini etkile
yeceği anlamına da getirmemek lazım. Burada şim
di bir konu ile ilgili netice çıkmış olsa, bilgi almış ol
sam, ben de bunu ortaya koyarım. 

Bîı şekliyle dar bir açıdan hadiseye bakmak ka
naatimizce doğru 'değHdir. Konuşma esnasında öğ
renilen bir bilgiyi Saym Başbakan burada dile getir
miştir. Yoksa bir başbakan veya bir bakan hiçbir za
man istatistik neticelerini açıklamaz. Bunun yeri var
dır, Devlet İstatistik Enstitüsü açıklar; fakat o bilgi
yi ben burada konuşurken alır ifade edersem, bu bir 
istatistik neticesini açıklamak manasına gelmez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Eskişehir Milletvekili Saym Nuri Üzerin sorusu

nu okutuyorum: 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1985 Malî Yılı Büt

çesi dolayısıyla soru ve temenni: 
Milletvekillerine en fazla dağıtılan doküman ve 

istatistikler Millî Eğitim ile Bayındırlık ve Turizm 
Bakanlıklarma ait olmuştur. 

İstatistik Enstitüsü yegâne yayımı bir yıl içinde an
cak son iki gün içinde gelen cep kitabıdır. Genel ve 
yerel seçimler tahlilen verilmemiştir. Her nevi istatis
tik yayımı kısa zamanda düzenli olarak milletvekil
lerine dağıtılamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET ıKAYA ERDEM (Devamla) — 
Çok yerinde bir taleptir. Bizde zaten bunu arzu edi-
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yoruz ve zaten gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada 
birtakım eksiklikler olmuş olabilir. Bundan böyle bu 
yayınların, özellikle milletvekillerine muntazam bir 
şekilde verilmesi konusunda arkadaşlarıma gerekli 
talimatı vereceğim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Alcan'ın bir sorusu var. Kısa olarak lütfen 

yalnız soruyu sorun efendim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — 1. Devlet İsta

tistik Enstitüsünde kaç tane üniversitelerin istatistik 
bölümü mezunu kişi çalışmaktadır? 

2. İstatistikî rakamlar sağlıklı olmayınca, kal
kınma planlarının hedefine ulaşacağına inanıyor mu
sunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, hakikaten istatistikî rakamların neticeleri
nin sağlam olması, gerçeği ifade etmesi, ileriye ma
tuf olarak yapacağımız tahminlerde, plan çalışmala
rında çok önemlidir. Zaten bu hususu milletvekili ar
kadaşlarım da, grup sözcüleri de dile getirdiler; biz 
de aynı fikirdeyiz ve bunun gayreti içindeyiz. 

Türkiye'de 1950'lerden itibaren veya Devlet İs
tatistik Enstitüsünün kurulduğu tarihten itibaren bu
güne kadar hakikaten çok büyük mesafeler alınmış
tır. Kâfi olmayabilir, çok daha eksikliklerimiz 
vardır; fakat biz bunu, bu yönde çok daha iyi ve 
sağlam bilgilerle, eksiksiz bilgilerle takviye etmeye 
çalışıyoruz. Zannediyorum her sene bir evvelkinden 
daha iyi olacaktır. 

öğrenci konusunda şu anda bana verilen miktar 
şudur : Devlet İstatistik Enstitüsünde 144 adet ista
tistik bölümü mezunu çalışmaktadır. Bu yıl için de 
üniversitede 65 öğrenciye burs verilmiştir. Bunlar da 
tabiî bu suretle kuruma geleceklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın öney, buyurun efendim; sorunuzu sorun. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) Sayın Başkanım, 

doğru hatırlıyorsam, her ayın 20 nci günü Resmî Ga
zetede, bir önceki ayın genel fiyat endeksleri yayın
lanırdı. Ben, yaklaşık 4-5 aydan beri; yani mayıs ve
ya haziran ayından bu yana Resmî Gazetede bunun 
yayınlandığını görmedim. Bunun nedenini öğrenmek 
isteyecektim Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabu 
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bunun Resmî Gazetede ilan edilmesi konusu, zanne
diyorum Ticaret Bakanlığı endeksleriyle alakalı. Çün
kü Ticaret Odası ve Devlet İstatistik Enstitüsünün 
aylık fiyat endeksleri hiçbir zaman Resmî Gazetede 
ilan edilmemiştir. Ticaret ve Sanayi Odasınınki de 
ilan edilmez; fakat Ticaret Bakanlığının, zannediyo
rum ilk zamanlarda böyle bir belirli ilan usulü vardı! 
Diğerleri Resmî Gazetede ilan edilmiyor. Niçin? Bu 
konu basına ve efkârı umumiyeye ilan edilecekse, di
ğerlerinde olduğu gibi yapılsın; Resmî Gazetede ilan 
edilmesin. Şayet ilan edilecekse hepsi ilan edilsin, edil
meyecekse hiçbiri ilan edilmesin. Fakat bu dernek de
ğil ki, bu rakamlar hiç bir zaman basına verilme
yecek... 

Bu konuda burada bana verilen notlara göre, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kanunu ile ilgili 
olarak bu ilandan vazgeçmişler. Eski kanununda ilan 
edilmesi mecburiyeti olduğu halde yeni kanununda 
ilan edilmemesi söz konusu olduğu için, tahmin edi
yorum o aydan itibaren de yayınlanmıyor; ama ne
ticeler efkârı umunifyeye zamanında duyuruluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, iki milletvekiline söz vere

biliyoruz. Lehıte bir arkadaşımız konuştular; aleyhte 
konuşulmadı. 

Şimdi aleyhte konuşmayı yapmak üzere, birinci 
sıradaki Sayın Mükerrem Hiç'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim, süreniz 10 dakikadır. (Alkış
lar) 

H. MÜKERREM HİÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekileri; ben burada sadece ana baş
lıklar halinde Devlet İstatistik Enstitüsünün mevzuat 
ve teşkilatıyla ilgili olarak bir; bir de, çok önemli 
addettiğimiz istatistikler ve bunların düzeltilmesiyle 
ilgili tekliflerimi ve eleştirilerimi sunmak istiyorum. 

Evvela şu hususun altını çizmek isterim : Mesle
ğim icabı devamlı istatistik kullandığımız ve devamlı 
takip ettiğim için, kesinlikle söyleyebilirim ki, bu
güne kadar Devlet İstatistik Enstitüsüne politika ya
hut politik baskılar girmemiştir. Ancak 1984; yani bu 
yıl Yüce Meclisimizde kabul ettiğimiz 219 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Devlet Planlama Teş
kilatı ile Devlet İstatistik Enstitüsünün ilişkileri tan
zim edilirken, muhtemelen bu iki kuruluş arasındaki 
koordinasyon, işbirliği fevkalade önemli olduğu için 
bir madde girmiş; 25 inci madde kabul edilmiştir. 
Bundan ise; tekrar ediyorum, belki işbirliği, <kL ge-

j reklidir) koordinasyon gereklidir bu iki kuruluş ara-
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sında ama, lafzı itibariyle Devlet İstatistik Enstitü
sünü bir bakıma Devlet Planlama Teşkilatının vesa
yeti altına alır gibi bir ibare çıkartılabilir. Bu ba
kımdan," bunun er-geç tashihini teklif ederim: Mesele 
şu : 

Madde diyor ki, 'İstatistikler, özellikle makro eko
nomik ve planla ilgili istatistikler yayınlanmadan ön
ce Devlet Planlama Teşkilatının olumlu mütalaası 
alınır... 

İkinci grupta, söyleyeceğim 'husus ise, Devlet İs
tatistik F.tts.titüaJnfvn diğer istatistik yapan, daha doğ
rusu toplayan, hazırlayan kamu kuram ve kuruluşla
rıyla olan ilişkisidir. Devlet İstatistik Enstitüsü her 
konuda istatistik hazırlayamaz; ilgili mütehassıs ko
nulara yetki vermek suretiyle hazırlayabilir. Ancak 
bu yetki açık olmalıdır ve o bahis konusu kurum 
veya kuruluş ilgili mevzuatında da bu yetkinin Dev
kt İstatistik Emtitüsünden alındığı ve onun teklif
leri ve tecrübeleri muvacehesinde hazırlandığından 
bahsedllmelidir. Bahsedilmediği takdirde bu sefer 
muğlaklık olur. Mesela; bir Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, mesela; bir Adalet Bakanlığı ilgili ista
tistiklerini acaba bağımsız mı hazırlayacak, yoksa 
Devkt İstatistik Enstitüsüne ımiracat edip tecrübe
sinden istif ade edecek mi meselesi kargaşalığa, yol açar. 
İkinci önemli problem olarak bunu zikretmek isti
yorum. . -

Üçüncü problemimiz, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün kendi istatistiklerini toplarken diğer müessese
lerle olan ilişkileridir, önemli istatistikler vesilesiyle 
temas edeceğim buna. 

Devlet İstatistik Enstitüsüyie ilgili bir başka me
selemiz, bilgisayar işlem merkezidir. Yine, tecrübeme 
istinaden beyan etmek isterim ki, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 'Bilgisayar İşlem Merkezini, tabiî ki, 
daha da ıslaha muhtaç olmakla beraber, bugün en 
iyi işlem merkezleri arasında sayabiliriz. O halde, 
bu bilgisayar işlem merkezinden diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının (elindeki işlemler dolayısıyla) isti
fade etmeleri imkânı mevzuat ile açılmalıdır ve ne 
gibi makinelerin kullanılacağı, deman yetiştirilmesi, 
nasıl program yapılacağı hususunda Devlet İstatistik 
Enstitüsü pekâlâ yardımcı olabilir. 

* Teşkilatla ilgili son bir meselemiz, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün genç elemanları gerek lisan, gerek
se teknik bakımdan yetiştirilmelidir; bu imkân ta
nınmalıdır. 'Bunun için de zannediyorum en pratik 
yol, belki Bütçeye ek ödenek koymaktan çok, Devlet 
Planlama Teşkilatınca dağıtılan burslardan bu mü-

. esseseye daha fazla burs imkânı tanımaktır. 

ıŞimdi, çok önemli bazı istatistikler ve burada gör
düğüm aksamaları kısaca ele almak istiyorum. 

Birincisi; 1985 yılında nüfus sayımı yapılacaktır. 
Sayımda bugüne kadar aksayan taraf, ilk tanmin edi
lenin aksine kırsal kesimde değil, kentlerde, büyük şe
hirlerde, özellikle gecekoadulardaki 'hanelerin tespi
tinde görülmüştür. Buralarda birçok haneler atlanmak
tadır. Bunun düzeltilebilmesi için tek. yol* belediyele
rin hane numarası. ıtasnif yapan kısnmun bu meseleye 
daha ciddiyetle eğilmesi ve bunun devamlı 'hale ge
tirilmesidir. 

İkinci önemli istatistik serimiz, mülî gelir istatis
tikleridir. Burada bu hususun ne kadar sıhhatli oldu
ğu çok tartışıldı. Benim şahsen bu konudaki teklifim 
şu olacaktır : Bilebildiğim kadarıyla Devlet İstatistik 
Enstitüsü millî geliri, sadece bir tek yoldan, gelir ve 
üretim yolundan hesaplamaktadır. Bu ise, şüphesiz 
eksik kalmaktadır. Bu kadar önemli bir istatistik seri
si mutlaka ikinci bir yoldan; yani harcamalar yolun
dan da tahmin edilmeli, bu iki tahmin karşılaştırıl
mak suretiyle en doğru rakama varılabilmelidir. Şüp
hesiz, bunun için de birtakım önemli adımlar atılması 
gereklidir : özel yatırımlar daha iyi takip edilecek, 
özel tüketim anketleri daha iyi derlenecek ve bunun 
yanında her şeyden önemlisi çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşları, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere ke-
sinihesapdarım bir an önce Devlet İstatistik Enstitüsü
ne verecek. Ancak bu surette biz millî gelir hesapları
nı burada daha güvenilir hale getirebiliriz. Bu konuyu 
önemle vurgulamak isterim. 

Bir ibaşka konumuz da sanayi istatistikleridir. 
Sanayi istatistiklerinde tetkik ettiğim ve vardığım 
sonuç şudur: Devlet İstatistik Enstitüsünün sanayi 
istatistikleri oldukça sıhhatlidir; fakat daha düzel
meye muhtaçtır ve zamanla diizekcektir. Hiç ol
mazsa tasnif açısından uygundur; ISIC kullanılmak
tadır. 

Buna mukabil, Devlet Planlama Teşkilatının sa
nayi kesiminde kuüaındıfe serilerde tam bir muta
bakat yoktur. O halde ıbu iki kurutuşun bu konuda 
biraz daha yakın (işbirliği yaparak serilerini İslah 
etmesi gerekir. 

Maalesef, buradaki birçok konuşmalara katıla
mayacağımı söyleyeceğim. Para arzı ite ilgili istatis
tikler konusunda pek fazla söylenecek bir şey yok. 
Bütün mesele bunun yorumunu daha iyi yapmak; 
yani analitik olmaktır. 

Dış ticaretle ilgili söyleyebileceğim bir husus da 
şudur: Yine doğrudur; fakat eksiktir, özellikle bu-
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ıgün ihracata, dışa açılmaya önem verdiğimize göre, 
mal gruplarına göre ihracat ve bir de memleketlere 
göre ihracat yeterli değildir. Bunu karşılıklı döküm 
halinde vermek ve neşretmekte de yarar vardırs 

En son olarak fiyat endekslerimi ele almak isti
yorum. Bu konuda çok konuşuldu, hatta kısmen 'ba
na fazla yer kalmamış bulunuyor. Burada üç önem
li konumuz vardır: 

birincisi; fiyat endeksleri farklıdır. Haıngli fi
yat endeksini kullandığımız konusunda dikkatli ol
manız lazım. Toptan eşya fiyatları endeksi üzerin
de konuştuk. Aslında tabiî geçinme endeksi, yahut 
tüketici fiyatları endeksi, vardır, halkın bildiği pera
kende fiyatlar vardır ve bunlar farklı şeylerdir. Bir 
de nihayet, kapalı gayri safi millî hâsıla endeksi var
dır. Bunların hangisini kullanacağımıza, hangi ana
lizi yapıyorsak ona göre karar vermeliyiz.j 

İkincisi; yıllık artış oranlarında hangi metodu 
takip edeceğiz? Biri şu metodu, diğeri öteki metodu 
taklip ederse netice de birbirinden fafklı olur. Mese
la; ortalamalara dayanan artış oranı üzerinde duru
labilir. Bir yol budur; bazı analizlerde bu kullanı
lır. Bir de aralıktan aralığa endeks artışı yapılır; 
ama aynı seride bir kısım yıllar için bini, bir kısım 
yıllar içlim de öbürü yapılırsa hata olur; bu hata da 
yapılmıştır. 

Burada en son temas edilecek mesele, bildiğiniz 
gibi toptan eşya fiyatları istatistikleri üç ayrı mües
sese tarafından yapılmaktadır. 

Şimdi, şu ana kadar konuşulanlardan iki husus 
ortaya çıktı.. Birincisi; Devlet istatistik Enstitüsünün 
toptan eşya fiyatları istatistikleri, daha güvenilir is
tatistiklerdir. Baz alınan yılda daha yakındır, ele alı
nan mal sayısı daha fazladır, tartılar daha dikkatlidir 
ve her bir mala ait fiyat çok daha geniş bir antek çer
çevesinde hazırlnmaiktadır; ama küçük 'bir kusuru 
var... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
konuşma süresi 30 dakika mı? 

BAŞKAN —Hayır efendim; saate bakıyorum. 
Sayın Hiç, lütfen siz de konuyu toparlayınız. 
H. MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, niye 

rahatsız oluyorlar ki? 
H. MÜKERREM HtÇ (Devamla) — Bir de, 

Devlet İstatistik Enstitüsünün kabul ettiği fiyatlar 
en azından 30 kaynaktan alınıyor. Demek ki, eski 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi (Bugünkü Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) ve aynı zamanda 
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İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan istatis
tiklerden daha üstün. Fakat, *arz ettiğim gibi bir ku
suru var. O da, nispeten geç hazırlanması, dolayı
sıyla bazen öbürlerinin kullanılması. Fakat bu kul
lanılma esnasında ilginç bir husus ortaya çıkıyor; 
bu iki istatistiklerin bilgileri son yıllara ait fiyat ar
tışlarını fazla göstermiyor, diğeri ise daha yüksek. 
Doğru olanı, Devlet İstatistik Enstitüsünün verüeri-
dir. Bu konuda burada yapabileceğimiz teklif şu ola
caktır: Herhalüıkârda Devlet İstatistik Enstitüsüne, 
daha doğru olarak hazırladığı toptan eşya fiyatları 
hakkındaki bu istatistiği daha süratli hazırlaması için 
imkân verilmelidir,! 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mükerrem 
Hiç. 

Sayın milletvekilleri, böylece Devlet İstatistik 
Enstitüsü 'bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

DURCAN EMİRBAYER tflzmir) — Sayın Baş
kan, Devlet İstatistik Enstitüsü 'bütçesi üzerinde ko
nuşmam vardı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, size söz veremeye
ceğim,, Çünkü, Bakandan sonra son söz olarak bir 
milletvekili konuştu. Uygulamamıza göre 2 nci bir 
kişiye söz veremiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
Şimdi Devlet İstatistik Enstitüsü 'bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım: 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen

ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca

ğım:. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

1985 Malî Yılı BUtçesi 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 720 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir,: 

111 İstatistik verilerin derlenmesi 
ve değerlendirilmesi 3 119 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.: 
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açıklama Lira 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 25 562 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul • edilmiş
tir, 

TOPLAM 4 865 562 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Devlet istatistik Enstitüsünün 1985 Malî 
Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiş oldu. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 
1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi Devlet İstatistik Enstitüsünün 
1983 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunacağım : Bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Her bölümü okutup, ayn ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Er 
Ödenek Gider ro 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 842 101582 545 350 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
111 İstatistik verilerin derlenmesi ve değerlendiril

mesi 553 326 000 445 404 446 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

v edilmiştir. ' t 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 15 600 000 11244 417 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
990 Özel ödenek 1 354 898 — 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 412 382 480 1 001 999 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

« edilmiştir. 



T.RM.M. B : 39 İl .12 .; 1984 0 : 2 

Böylece Devlet İstatistik Enstitüsünün 1983 Mail 
Yılı Kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1985 malî yılı büt
çesi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bugünkü programımız ta

mamlanmıştır. Yarınki programa geçmemiz gereki

yor. Ancak, bana verilen bilgilere göre, hazırlıkların 
tamam olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle yarınki programlarda yer alan bütçe
leri görüşmek için, 12 Aralık 1984 Çarşamba günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18.30 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 UNCU BİRLEŞİM 

11 .12 11984 Sah 
Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 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 Malı Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesdnhesaplarına 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, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yılı 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- ', 
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 G&nel 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 Bildiriminh Sunulduğu
na İlişkin 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 ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi iie 
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 Uygunluk Blildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 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 I I . — 1983 Malî Yılı İstanbul 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 Yılı İstanbul Teknik 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 (3/569, 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 YıU Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/573, r/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 ilişkin 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 İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî 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 İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, 1/577) (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 İlişkin 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 Yılı 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 
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/ 558, 1/580) (S. Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 



X 30. — 1983 Malî Yılı İnönü 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 {3/558, 1/580) (Si Sa
yısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 31. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su-* 
jıulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ye 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 İlişkin 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 Üniversi-' 
tesi Kesirihesalbıına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna îlişkin 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 Yıh Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna îlişkin Sa
yıştay Baş/kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yıh 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 Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna îlişkin 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 36, — 1983 Malî Yıh Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yıh Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/581V 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 îlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

3 — 

j 1983 Malî Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan» 
I ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa

yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
X 38, — 1983 Malî Yıh Toprak ve Tarım Re

formu Müsteşarlığı Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan-

I lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yıh 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-
I leri Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy-* 

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yıh 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 Yıh Devlet Su İşleri Genel 
I Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil

diriminin Sunulduğuna îlişkin 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 İşleri Genel Mü-
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri^ 

I minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yıh 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 Yıh Tekel Genel Müdürlü 
I ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
I Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
I ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa

yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

I 3 
SEÇİM-

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, ye* 
I minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve «o-
I nuçlarına ilişkin ' Bayındırhk ve İskân Balkanından 
I sözlü soru önergesi (6/187) 



10. — Siûlt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir ıMMlötivekili Davut Aibacııgirin, Yu
nanistan'a yapılan balık İhracatına ilişkin iSanayi ve 
Ticaret Bakanından söziltü soru önergesi. (d/227) 

2, — İstanbul Milletvekili Bilal Şişraan'm, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eftitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sora Öner
ge* (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 MMetvekili Rüftü Şardağ'ın, istanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalbantogtuV 
nun, İstanbul tli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara İlişkini İçişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/219) 

6. — SıVas MMefövekMi Ruşan Işın'm, yurt dtşına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
Ücret alındığı iddiasına üüşkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Küıtahiya MMeWekjla iAft>durralbman Necati 
Kara'a'nm, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara İlişkin Başibakandan sö^lü so
ru önergesi (6/223) 

8. — 'Halay Milelvekili Abducrahman l>emirtaşv 

in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. —• Erzurum MMetvekti HÜmi Na!lban!t)Q§İU, 

nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMÎSYONLAM3AN GELEN DİĞER İŞLER 
,1. —-Antalya MMetivekiH Ali Dizdaroğlu'ttun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176,177 ve 178 inci Mad
delerinin DeğiştirÜmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82*ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6,1984; 9.10.1984) 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra-
poriarj (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağrtma tarihi : 
4.12.1984) 

3. — Yozgat- Miletivekli Mdhmeft Bağçeci'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

4. — İstanbul MMelivekli İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih 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) (Dağıtıma tariM : 4.12.1984) ' 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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KURUM : 
DAİRE : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 

Ödenek 
türü A Ç I K L A M A 

1 CARİ HARCAMALAR 
2 YATIRIM HARCAMALARI 
3 TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

1 095 215 OOÖ 
867 685 C€G) 
24 200 000 

1 987 100 000 

Yılı içinde 
eklenen 

207 578 750 
208 790 221 
50 OCO CCO 

466 368 971 

Yılı içinde 
düşülen 

33 278 750 
800 000 

34 078 750 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞILIMI 

Kodu A Ç I K L A M A 

100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 
500 Demirbaş alımları 
600 Makine teçhizat ve taşıt alımları 
700 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
800 Diğer ödemeler 
900 Transferler 
000 Özel ödenek harcamaları 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

821 723 000 
6 375 COD 

47 224 OCO 
193 443 OOÖ 
26 2CO 000 
79 555 COO 

788 130 OOO 
250 000 

24 20O 000 

Yılı içinde 
eklenen 

159 850 0C0I 
10 750 GOd 
4 895 OCO 

10 596 250 
21 487 500 
25 CCO OCÖ 

183 790 221 

50 000 CCO 

Yılı içinde 
düşülen 

15 500 OCO 
5oa coa 

2 050 000 
13 933 750 

1 295 000 
800 000 

TOPLAM 1 987 100 000 466 368 971 34 078 750 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



DAİRE : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
KURUM : 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI 

Prog. Bütçe başlangıç Yılı içinde Yılı içinde Gen 
Kodu A Ç I K L A M A ödeneği eklenen düşülen 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 1 674 595 OOÖ 163 118 871 27 328 750 1 8 

111 YASAMA HİZMETİ 600 000 130 000 OOÖ 1 
112 MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUN

MASI 287 705 OOÖ 123 250 000 6 750 000 4 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 24 200 000 50 000 000 — 

TOPLAM 1987 100 000 466 368 871 34 078 750 2 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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DAİRE 
KURUM 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ YEL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ 
HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Harcama 
Kalemi 

110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
100 
210 
220 
240 

200 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 
390 

300 
4ia 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

490 

A Ç I K L A M A 
CARI 

(D 

Ö D E N E K L 
YATIRIM TRANSFER 

(2) (3) 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılığı 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 

YOLLUKLAR TOPLAMI 
Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine Teç., demirbaş, taşıt bakım ve ona
nını 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Yasanın 48, maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 

HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 
Kırtasiye baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma 
giderleri 
Diğer tüketim mallan ve malzeme alım. 

398 454 000 
5 025 000 

146 550 000 
157 794 000 
172 729 000 
81 700 000 
10 910 0CÖ 

1 911 000 
966 073 000 

5 775 000 
4 850 000 
6 000 000 

16 625 000 
4 100 000 

13 450 000 
1 180 000 

750 000 

12 439 000 
17 000 000 

50 000 
1 100 000 

50 069 000 
20 590 000 
36 380 000 
26 395 000 
65 966 250 
6 346 250 
7 826 000 
1. 154 000 

4 250 000 
21 198 000 

E R 
TOPLAM 
(1+2+3) 

389 454 000 
5 025 000 

146 55Ö 0001 
157 794 000 
172 729 000 
81 700 000 
10 910 000 
1 911 000 

966 073 000 
5 775 000 
4 850 000 
6 000 000 

16 625 000 
4 100 000 
13 450 000 
1 180 000 
750 000 

12 439 000 
17 COO 000 

50 000 
1 100 000 

50 069 000 
20 590 000 
36 380 ÖCÖ 
26 395 000 
65 966 250 
6 346 250 
7 826 000 
1 154 000 

4 250 000 
21 198 000 

H A 
CARI 
(1) 

380 162 173 
2 285 300 

143 245 608 
155 240 160 
167 144 270 
81 402 601 
9 769 102 
809 243 

940 058 457 
3 771 095 
3 074 940 
536 026 

7 382 061 
3 925 700 
9 302 461 
1 099 368 
524 400 

11 220 408 
11 788 883 

— 
318 4C0 

38 179 620 
19 036 166 
36 013 832 
21 930 262 
62 602 935 
6 217 084 
7 411 765 
341 000 

3 605 601 
18 725 758 

R C 
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DAİRE 
KURUM 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ 
HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Harcama 
Kalemi 

4oa 

510 
520 
530 
590 
500 
610 
620 
600 
710 
700 

810 
800 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
900 

A Ç I K L A M A 

TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI TOPLAMI 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI 
Taşıt alımları 
Makine, teçhizat alımları ve Büy. On. 
MAKİNE TEÇHİZAT VE ALIM. TOP. 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ TOPLAMI 
Vergi, resim ve harçlar. 
DİĞER ÖDEMELER TOPLAMI 
Kamulaştırma ve bina satın alımları 
Kurumlara katılma Pay. ve sermaye Teş. 
İktisadî transfer ve yardımlar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 
TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

CARİ 
(D 

190 105 5C0 
10 950 OOO 
1 787 500 
21 980 000 
11 675 000 
46 392 500 

250 000 

250 000 

, 

1 269 515 000 

YATIRIM 
(2) 

4 000 000 
99 755 000 
103 755 000 
971 920 221 
971 920 221 

1 075 675 221 

TRANSFER 
(3) 

52 000 000 

4 500 000 
5 70Ö000 
12 000 000 
74 200 000 

74 200 000 

TOPLAM 
01+2+3) 

190 105 500 
10 950 000 
1 787 500 
21 980 000 
11 675 000 
46 392 500 
4 000 000 
99 755 000 
103 755 000 
971 920 221 

. 971 920 221 
250 000 

250 000 
52 000 000 

4 500 000 
5 700 000 
12 000 000 
74 200 000 

2 419 390 221 

CARİ 
0) 

175 884 408 
7 051 882 
667 440 

17 571 905 
10 600 260 
35 891 487 

66 353 

66 353 

1 197 462 381 

Y 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 





— 9 — 

(A) CETVELİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— 10 — 

DAİRE 
KURUM 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

T E R T İ P 

CÖ 

:0 Oı 

101 

o 

35 

01! 

! 

001 

2İ 
cö cö 

KM 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
1«0 
190 
200 
210 
220 
240 
300 
310 
320 
330 
340 
360 
370 

A Ç I K L A M A 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

Yönetim hizmetleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüler1 

Tedaıvi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt: içi sürekli görev yolukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
HİZMET ALIMLARI 
Müşavir firma veya kişilere öd. 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt, bakım ye onarımı 
Bina küçük onarımı 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Liıra 

1 674 595 000 
1 614 021 000 

827 336 000 
827 336 000 
616 400 000 
296 307 000 

5 000 000 
90 887 000 

121 782 000 
94 248 000 

7 176 000 
1 000 000 
4 075 000 
Ûi. 575 000 
1 500 000 
1 000 000 

39 874 000 
3 400 000 

10 100 000 
1180 000 
100 000 

9 744 000 
15 800 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlknyîla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

27 328 750 
19 550 000 
19 550 000 
19 550 000 
15 500 000 
12 000 000 

3 500 000 

1 700 000 

1 700 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden allınan 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplanıl 

Lira 

1 810 385 221 
1 742 311 221 

831 836 000 
831 836 000 
616 400 000 
284 307 000 

5 000 000 
106 387 000 
121 782 000 
90 748 000 

7 176 000 
1 000 000 
8 575 000 
4 075 000 
3 500 000 
1 0 0 0 000 

39 474 000 
4 100 000 

10 100 000 
180 000 
700 000 

9 744 000 
14 100 000 

Yâ sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

1 499 836 086 
1 441 667 028 

796 186 796 
796 186 796 
607 308 358 
282 439 119 

2 285 300 
106 226 958 
120 931 431 
88 308 418 

7 104 382 
12 750 

5 255 026 
2 648 859 
2 070 141 

536 026 
29 528 964 

3 925 700 
7 032 539 

157 828 
523 200 

8 597 823 
9 127 224 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

142 586 330 
132 681 388 

35 649 204 
35 649 204 

9 091 642 
1 867 881 
2 714 700 

160 042 
850 569 

2 439 582 
71 618 

987 250 
3 319 974 
1 426 141 
1 429 859 

463 974 
9 945 036 

174 300 
3 067 461 

22 172 
176 800 

1 146 177 
4 972 776 

Ödenek dışı 
harcamalar 

l i r a 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S 
Ma4 g 

erte 
bütçesin 

kayde 
tu 
L 

167 
167 
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DAİRE 
KURUM 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

T E R T İ P 

S u 
a o 
m -

ta o 

•as 
0) <; ^ 3 o 5 

ooı 

02 

ooıı 

s * 
2,2 

380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
52Q 
530 
590 
800 
810 

600 
610 
620 
700 
710 

100 
110 

A Ç I K L A M A 

1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, 'baskı ve yayın giderleri 
Yalkacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Özel malzeme alınılan 
Savunma alımları ve giderleri 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma gidenleri 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
DEMİİIRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yanigıhdan korunma malzemeleri alımları 
Diğer demklbaş alımları 
DİĞER ÖDEMELER 
Vergi, restim ve harçlar 

Maküne, teçhizat, taşıt alımları 
Yapı ve büyük onarımları 
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
Taşıt alımları 
Malkine, teçhizat alımları ve bina onarımları 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
DESTEK HİZMETLERİ 

Güvenlik hizmetleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

50 000 
500 000 

153 117 OıX) 
19 860 000 
33 880 000 
16 150 000 
57 550 000 
2 295 000 
1 084 000 
1 500 000 

20 798 000 
13 670 000 
İ: 900 000 
ti 000 000 

600 000 
10 170 000 

200 000 
200 000 

786 685 000 

786 685 000 
78 555 000 
4 000 000 

74 535 000 
708 1.30 000 
708 130 000 

60 574 000 
60 574 000 
60 574 000 
33 905 000 
19 163 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunkrıyla 

Lira 

1050 S/K 48, 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 
ÖZEL KANUNLAR 

GEREĞİNCE 

Düşülen 
Lira 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

2 350 000 

100 000 

2 250 000 

7 778 750 
7 778 750 
7 778 750 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

50 000 
500 000 

153 517 000 
19 860 000 
33 880 000 
16 150 000 
57 550 000 
2 295 000 
984 000 

4 250 000 
18 548 000 
13 670 000 
1 900 000 
1000 000 
600 000 

10 170 000 
200 000 
200 000 

910 475 221 
910 475 221 
103 555 000 
4 000 000 
99 555 000 
806 920 221 
806 920 221 
68 074 000 
68 074 000 
68 074 000 
41 905 000 
22 663 000 
4 138 000 

Yıl sonu 
harcamalac 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

164 650 
143 601 180 
18 331 183 
33 600 372 
15 212 276 
54 398 812 
2 052 317 
223 000 

3 605 601 
16 177 619 
10 446 900 

584 725 
26 000 
592 910 

9 243 265 
46 368 
46 368 

645 480 232 
645 480 232 
29 781 295 
3 080 000 
26 701 295 
615 698 937 
615 698 937 
58 169 058 
58 169 058 
58 169 058 
36 241 000 
19 951 569 
3 424 620 

İptal edilecek 
ödenek 
Lira 

50 000 
335 350 

9 915 820 
1 528 817 
279 628 
937 724 

3 151 188 
242 683 
761 000 
644 399 

2 370 381 
3 223 100 
1 315 275 
974 000 
7 090 

926 735 
153 632 
153 632 

97 032 184 
97 032 184 
49 273 705 

920 000 
48 353 705 
47 758 479 
47 758 479 
9 904 942 
9 904 942 
9 904 942 
5 664 000 
2 711 431 
713 380 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S 
Mad, ge 

ertes 
bütçesine 

kayded 
tut 
Lir 

167 9 
167 9 
24 5 

24 5 
143 4 
143 4 
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DAİRE 
KURUM 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

T E R T İ P 

S 
cö 

M S 
n.:o 
ön 

o u 

o 5 

(D 

il» OJ I s 
8,2 
cö cö 

KM 
A Ç I K L A M A 

140 Sosyal yaHdıımlar 
160 Tazminatlar ve ödülleri 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri) 
190 Diğer personel giderleri 
200 YOLLUKLAR 
210 Yurt içi geçici görev yollukları 
22Q Yurt içi sürekli görev yollukları 

300 HİZMET ALIMLARI 
32Q Ulaştırma giderleri 
33Q Taşıma giderleri 
34Q Tarifeye bağlı ödemeler 
360 Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt balkım ve onaranı 
370 Bina küçük onaranı 
39Q Diğer hizmet alımları 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
410 Kırtasiye, baskı ve yayın güderleri 
420 Yakacak alımları 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
440 Elektnik, su ve havagazı giderleri 
450 Yiyecek ve yem alımları 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunma alım ve gMerleri 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
490 Diğer tüketim maları ve malzeme alımları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
530 Yangından korunma malzemeleri alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lilra 

2 138 000 
11 809 000 

384 00Q 
411 000 
600 000 
150 000 
450 000 

2 000 000 
250 000 

50 000 
50 000 

250 000 
aı ooo ooo 

400 000 
23 369 000 

400 000 
300 000 

7 119 000 
300 000 

.13 000 000 
1 000 000 

200. 000 
50 000 

il 000 000 

700 000 
200 000 
100 000 
150 000 
250 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

-

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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LAKLA 

Düşülen 
Lira 

350 000 

50 000 

300 000 

6 653 750 

80 000 
50 000 

350 000 
295 000 
150 OQ0 

145 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

( 
Yıl sonu genel 
ödenek toplamı i 

Lira 

13 809 000 
384 000 
911 000 

1 050 000 
200 000 
850 000 

3 495 000 
350 000 
150 000 

— 
1 495 000 
1 400 000 

100 000 
20 631 500 

480 000 
500 000 

9 119 000 
416 250 

6 346 250 
3 000 000 

120 000 
— 

65 000 
992 500 
50 00Q 

687 500 

150 000 
105 000 

YJ4 sonu 
harcatmalaii 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira1 

12 060 892 
7 426 

796 493 
806 915 
123 205 
683 710 

3 411 823 
303 102 
144 090 

— 
1 486 947 
1 387 184 

90 500 
16 769 260 

469 545 
413 460 

5 591 986 
378 930 

6 217 084 
2 991 570 

118 000 
.— 

588 685 
940 060 
48 750 

641 440 

149 22Q 
100 650 

îptal edilecek 
ödenek 

Lira 

1 748 108 
376 574 
114 507 
243 085 
76 795 

166 290 

83 177 
46 898 

5 910 
— 

8 053 
12 816 
9 500 

3 862 240 

10 455 
86 540 

3 527 014 
37 320 

129 166 
8 430 
2 000 

— 
61 315 
52 440 

1 250 
46 060 

780 
4 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira. 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Madj gere 

ertesi y 
bütçesine öd 

kaydedile 
tutar 
Lira 

(S. Sayısı : 157) 
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DAİRE 
KURUM 

T E R T İ P 

S 
«J 

S u u 
ra
i n 

S1 

u 

01 

«D 
e-1 * 
o 

:3 
-O 33 
sb£ 

001 

112 
01 

001 

I s 
EM 

100 
140 
160 
170 
180 
200 
210 
240 

A Ç I K L A M A 

YASAMA HİZMETİ 
YASAMA HİZMETİ 

Yasama hizmeti 
PERSONEL GİDERLERİ 
Sosyal yardımlar 
Tazminiatlar ve ödüller 
ödenekler 
Tedavi yarkiımı ve cenazie giderleri 

YOLLUKLAR 
Yurt içli geçidi görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
MÎLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

Millî Sarayların idare ve korunması 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
110 AyİıMan 
120 Sözleşmeli personel ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
150 Ek çalışma karşılıiklanı 
160 Tazoıinaftlar ve ödüller 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
200 YOLLUKLAR 
210 Yurt içi geçici görev yollukları 
220, Yurt içi sürekli görev yollukları 

300 HİZMET ALIMLARI 
320 Ulaştırma giderlerli 
33Q Taşıma giderleri; 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

600 000 
600 000 
600 000 
600 ooa 
400 000 
,100 000 
10a 000 
100 000 
ııoo ooa 
200 000 
100 000 
100 000 

287 705 OÖO 
287 705 000 
206 705 000 
206 705 000 
171 018 000 

79 984 000 
25 000 

27 925 000! 
33 512 000 
27 372 000 
2 20a 000 
1 500 OOÖ 

500 000 
1 000 ooa 

.5 350 000 
3 000 ooa 

200 000 
50 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
M ad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

6 750 000 
6 750 000 
5 950 000 
5 950 000 

500 000 

500 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE . 

Geçen yıldan Bu yâ içinde 
devreden ailınan 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

130 600 000 
130 600 000 
130 600 000 
130 600 000 
125 100 000 

1 600 000 
40 800 000 
81 700 000 

1 000 000 
5 500 000 

500 000 
5 000 000 

404 205 000 
404 205 000 
239 005 000 
239 005 000 
182 668 000 
82 484 000 

25 000 
34 425 000 
36 012 000 
27 372 000 

2 350 000 
1 500 000 
1 000 000 

500 000 
7 100 000 
3 000 000 

850 000 
50 000 

Yıl sonu 
harcamalac 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete ailınan) 
Lira # 

122 441 745 
122 441 745 
122 441 745 
122 441 745 
122 441 745 

40 698 000 
81 402 601 

341 144 

315 081 490 
315 081 490 
220 664 782 
220 664 782 
174 067 354 
77 771 485 

33 594 030 
34 308 729 
26 076 960 

2 316 150 
1 320 120 

999 031 
321 089 

5 238 833 
1 966 820 

797 450 
1 200 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

8 158 255 
8 158 255 
8 158 255 
8 158 255 
8 158 255 
1 600 000 

102 000 
297 399 

658 856 
5 500 000 

500 000 
5 000 000 

19 123 510 
19 123 510 
18 340 218 
18 340 218 
8 600 646 
4 712 515 

25 000 
830 970 

1 703 271 
1 295 040 

33 850 
179 880 

969 
178 911 

1 861 167 
1 033 180 

52 550 
48 800 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Mad, ger 

ertesi 
bütçesine ö 

kaydedil 
tuta 
Lira 

70 00 
70 00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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DAİRE : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
KURUM : 

T E R T İ P 

a 
cö 

32 
:OQj 

o 
a* •s s 
£3 

3 
Is I * "S a> 

001 

900 

02 

cö 

cö cö 

360 
370 
390 
40Q 
410 
420 
430 
440 
460 
470 
49Q 
500 
510 
520 
530 
590 
800 
810 

600 
620 
700 
710 

A Ç I K L A M A 

160 

Makine, teçhizat, demirbaş taşıt, balkını ve onarımı 
Bina küçük onarımı 
Diğer hizmet alınılan: 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DİĞER ÖDEMELER 
Vergi, resim ve harçlar 

Makine, teçhizat, taşıt alımları, yapı ve büyük onarımı 
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
Maikine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM GİDERLERİ 
Yapı, teslis ve büyük onarım giderleri 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
İKTİSADÎ TRANEFERLER VE YARDIMLAR 

Diğer iktisadî transferler ve yardımlara ilişkin 
ödemeler 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

600 000 
1 000 000 

500 000 
16 957 000 

200 000 
2 000 000 

726 00Q 
6 000 000 
1 531 000 
4 500 000 
2 000 000 

11 830 000 
10 000 000 

100 000 
1 230 000 

500 000 
50 000 
50 000 

81 000 000 
81 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

80 000 000 
80 000 000 

24 200 000 
2 000 000 
2 000 000 

2 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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LARLA 
ÖZEL KANUNLAR 

GEREĞİNCE 

Düşülen 
Lira 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

4 450 000 

4 450 000 

1 000 000 
1 000 000 

800 000 
800 000 
80Ö 000 
800 000 

YJİ sonu 
harcarnıalan 

toplamı (Nakten 
Yıl sonu genel öderen veya 
ödenek toplamı emanete alınan) 

Lira Lira 

1 200 000 
1 500 000 
500 000 

15 957 000 
250 00Q 

2 000 000 
1 126 000 
8 000 000 
2 531 000 

50 000 
2 000 000 
31 730 000 
9 000 000 
100 000 

21 230 000 
1 400 000 

50 000 
50 000 

165 200 000 
165 200 000 

200 000 
200 000 

165 000 000 
165 000 000 
74 200 000 
52 000 000 
52 000 000 
52 000 000 
52 000 000 

1 135 638 
1 274 475 

63 250 
15 513 963 

235 438 
2 000 000 
1 126 000 
7 825 193 
2 367 878 

1 959 454 
24 504 527 
6 4L8 407 

16 829 775 
1 256 345 

19 985 
19 985 

94 416 708 
94 416 708 

94 416 708 
94 416 708 
63 681 634 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

64 362 
225 525 
436 750 
443 037 
14 562 

174 807 
163 122 
50 000 
40 546 

7 225 473 
2 581 593 
100 000 

4 400 225 
143 655 
30 015 
30 015 
783 292 
783 292 
200 000 
200 000 
583 292 
583 292 

10 518 366 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Öze* 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S 
Mad* g 

erte 
bütçesin 

kayde 
tu 
L 

70 
70 

70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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DAİRE 
KURUM 

s 
22 

101 
111 
112 
900 

A/l 
A/2 
A/3 

T E R T İ P Başlangıç Ödeneği 

tu o u 
a +•» 

:0 O, .<" < 

d) 

03 

04 

05 

t 
• M 

Sfcfi 

281 

421 

521 

522 

cd cd 

910 

940 

950 

960 

960 

A Ç I K L A M A 

Kamulaştırma ve buna satın alımları 
MALÎ TRANSFERLER 
Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler 
Mlaüî transfedier 
SOSYAL TRANSFERLER 

Memurların öğle yemeğine yardım 
Sosyal transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri geçen yıHar karşılıklı ve karşılıksız 
borçlan 
Borç ödemeleri 
Diğer geçen yıllar 'karşılıklı ve karşılıksız borçları 
Borç ödemeleri 

A — PROGRAMLAR İTİBARÎYLE 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETİ 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 
B — ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

Süleyman Yılmaz 
Muhasebe Şefi 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

4 500 OOO 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 OOO 
5 700 000 
5 700 000 
5 700 000 
5 700 000 

12 000 000 
12 000 000 

4 000 000 
4 000 OOO 
3 000 000 
8 000 000 

1 674 595 000 
600 000 

287 705 000 

24 200 000 

1 987 100 000 

01 095 215 OOO 
;867 685 000 
24 200 000 

1 987 100 000 

Ek ve Olağan 1050 S/K 48. 1050 S/K 59. 
Üstü Ödenek Mad. Mad. 
Kanurilarıyla Gereğöıce Gereğince 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Lira l ira Lira 

İhsan Eren 
Saymanlık Müdürü V. 

(S. Sayısı : 157) 
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LARLA 

Düşülen 
l ira 

27 328 750 

6 750 000 

34 078 750 

33 278 750 
800 000 

34 078 750 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden aJltnati 

Lira Lira 

« 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
5 700 000 
5 700 000 
5 700 000 
5 700 000 

12 000 000 
12 000 000 

4 000 000 
4 000 000 
8 000 000 
8 000 000 

1 810 385 221 
130 600 000 
404 205 000 

74 200 000 

2 419 390 221 

1 269 515 000 
1 075 675 221 

74 200 000 

2 419 390 221 

Yıl sonu 
narcamalac 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete aıbnan) 
Lira 

5 700 000 
5 700 000 
5 700 000 
5 700 000 
7 981 634 
7 981 634 

1 218 469 
1 218 469 
6 763 165 
6 763 165 

1 499 836 086 
122 441 745 
315 081 490 

63 681 634 

2 001 040 955 

1 197 462 381, 
739 896 940 
63 681 634 

2 001 040 955 

Muammer Telli 
Türkiye Büyük Millet Mecisi 

Genel Sekreter Vekil 

iptal edilecek 
ödenek 

Lira 

4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 

4 018 366 
4 018 366 

2 781 531 
2 781 531 
1 236 835 
1 236 835 

142 586 330 
8 158 255 

19 123 510 

10 518 366 

180 386 461 

72 052 619 
97 815 476 
10 518 366 

180 386 461 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Öze! 
fomıınlar 
gereğince 
ertesi yıla 

Ödenek dışı devreden 
harcamalar ödenek 

Lira Lira 

-

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
(S. Sayısı : 157) 
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L 
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70 
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237 
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GİDER İKESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 
ALT-PROGRAM 
FAALİYET-PROJE 

101-111-112-900 BÜTÇE YILI 
DAİRESİ 
KURUMU 

1983 

MÎLLÎ GÜVENUİ 
RETERLİĞİ 

Millî Güvenlik Konseya Genel Sekreterliği 1983 yılı hizmetleri 1.3.1973 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan «Program b 
4 program üzeinde yürffltü'lmiüş'tür. 

«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri», «Yasama HizmelCleri», «Millî Sarayların İdare ve Korunması» ve «Hizmet Programla 
den oluşmaktadır. Bu 4 program için alınan net ödenek toplamı (Ek ödenekler dahil) bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcama 
le ydk edilen ödenekleri gösterir ta'blo aşağıya çıkarılmıştır : . 

a) 
ıb) 
c) 
d) 

Program 

101 
111 
ri2 
900 

TOPLAM 

Alınan Ödenek 

1 810 385 221 
130 600 000 
404 205 000 

74 200 000 

2 419 390 221 

Harcamalar Toplamı 

1 499 8316 086 
122 441 745 
315 081 490 

63 681 634 

2 001 040 955 

Yok edilen ödenek 

142 586 330 
8 158 255 

19 123 510 
10 518 366 

180 386 461 

Gerçekleşme 
Oram 

83 
94 
78 
86 

83 

Talblonun incelenmelinden görüîeceğü gîbi 1983 malî yılı içinde : 
a) 01 ile 02 Mt Programlarından oluşan 101 «Genel Yönetlim ve Destek Hizmetleri» programından Cari ve Yatırım Hizmetleri 

ödenek: alınmış, bunun 1 499 836 086,— TL. sı harcanmış Ve kuîlanılmayan 142 586 330,— TL.'lik ödenek de yıl sonu itibariyle 
harcama oranı % 83 olup, ödendklerin ydk edilme oram ise % 7 dir. Yalmz yıl içinde avans olarak açılmış fakat gerçekleştirilmem 
ödenek 1984'e a'ktanlmrştır. 

Ib) Yalnız carîi harcamalarını kapsayan 111 «Yasama Hizmetleri» programına 130 600 000,— TL.'lik ödenek atamış bunun 122 
kuManılamayan 8 158 255,— TL.'sı yıl sonu itübarîyle ydk edilmiştir. Bu programda 6 Kasım Genel Seçimler nedeniyle sadece Ka 
ma y-pılmişltır. Bu programda harcama oram % 94, ydk edilme oranı ise % 6 ölara'k gerçeMeşmiştir. 

% 10*kik ödenekte yılı içinde harcanmadığından 1984'e ödenek kaydı ypaıimak üzere aktarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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c) Cari ve yatırım hacamalarını kapsayan 112 «MİM Sarayların idare ve Korunması» programına 404 205 000,— TL. Ödenek, alın 
TL.'sı harcanmış ve kullanıHamayan 19 123 510,— TL.'sıyıl sonu itibariyle yok edÜlmiştir. Bu programda cari harcamalar için 239 005 
bunun 220 664 782,— TL^sı harcanmış ve kullanılamaıyan 1'8 340 218,— TL.̂ sı yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Gerçekleşme oram 
ise % 8 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım harcamaları için 165 200 000,— TL. ödenek alınmış, bunun 94 416 708,— TL^sı harcanmış ve 
TL.'sı yıl sonu itibariyle yok edümiştk. Afvans olarak açılmış fakait yıl içinde gerçekleştirilemeyen 70 000 000,— TL.̂ sı da 1984 yılın 
re aktarılmıştır. Gerçekleşme oranı % 57 yok etme oranı ise % 1 olup % 42'isü ise Sari Avans Olarak ödenek kaydı yapılmak üzere 1984 

d) 900 «Hizmet Programlarına dağıtılamayan Transferler» programı için 74 200 000,— TL. ödenek alınmış bunun 63 681 634,— T 
lamaıyan 10 5118 366,— TL.Isı da yok edilmiştir. Bu programda harcama oranı % 86, yok etme oranı da % 14 dür. 

Genel olarak bütün programlar içlin alman 2 419 390 221,— TL.'lık ödendk a'lınmış, 2 001 040 955,— TL.'lık harcama yapılmış 
lık kı'smı yıl sonunda yok edflrniş, bu programlardan 101 ve 112 programların yatırım harcamaılarmdan 237 962 805,— TL.lık öde 
yarak 1984 yılına ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmıştır. Bu rakamlara göre gerçekleşme oranı % 83, ödeneklerin yok edülme or 
leşmiş, yalnız % 10 ödenekte 1984 yılına ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmıştır. 

1983 yülırida alınan ödeneklerle (ek ödenekler dahil) yapılan harcamalar ve yok ed'Men ödeneklerin, cari harcamalar, yatırım harcam 
ları dağılım ve gerçekleşme oranları şöyledir : 

Alman Ödenek Harcamalar Toplamı Yok edilen ödenek Gerçekleşme Oranı 

Cari Harcamalar 1 269 515 000 1 197 462 3«1 72 052 619 % 94 
Yatırım Harcamaları 1 075 675 221 739 896 940 97 815 476 % 69 
Transferler 74 200 000 63 681 634 10 518 366 % 86 

TOPLAM 2 419 390 221 2 001 040 955 180 386 461 % 83 

Bu talMonun incelenmesiriden anlaşılacağı gibi gened olarak harcama oranlan, cari harcamalarda % 94, yatırım harcamalarında % 
fer harcamalarında da % 86, dır. Toplam program gerçekleşme oranı ise .% 83 olarak gerçekleşm'iş'fir. 

Cari hizmetlerin faaliyet/proje ve yatırımlarla transfer hizmetlerinin harcama kalemleri itibariyle açıklamaları aşağıdadır. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETÎM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 1983 
ALT - PROGRAM 01 GENEL YÖNETİM DAİRESİ MİLLÎ GÜVENLİ 
FAALİYET PROJE 001 YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMU TERLİĞİ 

I - CARİ HARCAMALAR 

Bu projedeM ödenekler «Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği» hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır. 
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile harcama 

aşağıya çıkarılmıştır. 
Harcama Bütçe Aktarmalar Toplam Harcamalar 
kalemi Açıklama ödeneği Eklenen Düşülen Ödenek Toplamı 

100 
200 
300 
400 

500 
800 

Personel giderleri 
Yoluklar 
Hizmet alımlara; 
Tüketim mallan ve 
me alımları 
Demirbaş alımlara 
Diğer ödemeler 

malze-

616 400 000 
4 075 000 

39 874 000 

153 117 000 
13 670 000 

200 000 

15 500 000 
4 500 000 
1 300 000 

2 750 000 
— 
— 

15 500 000 
— 

1 700 000 

2 350 000 
— 
— 

616 400 000 
8 575 000 

39 474 000 

153 517 000 
13 670 000 

200 000 

607 308 358 
5 255 026 

29 528 964 

143 601 180 
10 446 90Q 

46 368 

Toplam 827 336 000 24 050 000 19 550 000 831 836 000 796 186 796 
1980 yılından sonra «Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği» ikadrodanna hiçbir personel alınmamış emekli veya herhang 

ne atama yapılmamış, mümkün olan tasarruf sağlanmıştır, Falkat 1982 Anayasasma göre tek Meclis sistemine geçildiğinden, yeni 
re «Millet Meclisi» ve «Danışma Meclisi» personeM T.B.M.M. kadrolarına atanarak bir çatı altında toplanmıştır. 1983 yılı so 
sisteme geçileceği belirlendiğindeaı, yeni yapılan Parlamenter hizmetleri binasında hizmet vermek üzere 1983 yılanda çıkarılan Teşik 
yarışma sınavı ile 200 personel alınmıştır. 

T.B.M.M. de çalışan personel; Danışma Meclisinden intikal eden 221 ve sınavla alman 200 yeni personelle birlikte 1 100 ki 
personel giderleri alınan ödeneğe nazaran harcama % 98, iptal edilen ödenek ise % 2 oranında gerçekleşmiştir. 

Bu faaliyette 100 personel giderleri, 200 yolluklar, 300 hizmet alımları, 400 tüketim malan ve malzeme aiımlan, 500 demirba 
ler harcama kalemlerinde toplam olarak alman ödeneğe nazaran harcamalar % 96, iptal edilen ödenek ise % 4 olarak gerçekleşmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— i s 

l i - YATIRIM HARCAMALARI 
1) 

Bütçe Aktarmalar Toplam Harcamalar 
Harcama kalemi Açıklama Ödeneği Eklenen Düşülen Ödenek Toplamı Ha 

101.01.2.001/610 Taşıt alımları 4 000 000 — — 4 000 000 3 080 000 
Bu ödenek; inşaat, park ve bahçe hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 tonluk bir adet kamyon alımı için harcanmıştır. Bu ödeneğin 

TL, lsk kısmı harcanarak % 23'lük bölümü yıl sonu itibariyle iptal edilmiştir. 

Aktarmalar Toplam Harcamalar Or 
Eklenen Düşülen Ödenek Toplamı Harcama 

101.01.2.001/620 Mıak. (teçhizat Al. ve bü
yük onarımları 74 555 000 25 000 000 — 99 555 000 26 701 295 2 

Bu ödenek; Güvenlik kuvvetlerinde kullanılmak üzere haberleşme araçları ahım, Basımevi Müdürlüğü için Matris Yıfkama Makinedi, 
kadar metal alımı, Park ve Bahçeler için 2 adet yurt dışından çim biçme makinesi ve yedeik parçalan ithali, İşletme ve Yapım Müdür 
T. Şeker Fabrikalarına 2 No. lu soğutma grubunun revizyonu, kazanların yaz - kış bakım ve onarımı, 25 000 000 TL. Maliye Bakan 
lık Müdürlüğünde Bilgisayar Sisteminin kurulması için yılı içinde yurt dışına 24 500 000 TL. Akreditif açılmış falkat aynı yıl gerçekle 
aktarılarak gerçckleşmiiştir. Bu harcama kalemindeki ödeneğin % 27'si olan 26 701 295 TL. lık Ikısmı harcanarak (Jeneratör alımı ge 
ödenek iptal edilmiştir. % 25'lik ödenekte sari avans (Akreditif) olarak 1984 yılına aktarılmıştır, 

3) 
Bütçe Aktarmalar Toplam Harcamalar Or 

Harcama kalemi Açıklama ödeneği Eklenen Düşülen Ödenek Toplamı Harcama 

101.01.2.001-710 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 708130 000 98 790 221 — 806 920 221 615 698 937 76 

Bu harcama kalemindeki ödenekten; T.B.M.M. Halkla İlişkiler binaları I inci Kısum inşaatının kalorifer ve elektrik tesisatı, ince i 
montajı, boya, badana, duvar kaplamaları, mermer döşemelerinin yapılması, ısı-cam takılması elektrik armatürleri, trafo montajı, perso 
pılması, tarka bahçe tanziminde gerekli çimin ithal edilmesi, geçidi işçilerin ücretlerinin ödenmesi,. İşletme ve Yapım Müdürlüğünce çeş 
rilmesi yapılmıştır. Ayrıca Kuvvet Santralına ilave kazan yapımı için T. Şeker Fabrikalarına 107 353 692 TL. Avans açılmış ve yılı içind 
yılına ödenelk kaydedilmiştir. Yine Emek İnşaata açılan avanslardan yılı »içlinde mahsubu yapılamayan 36 109 113 TL. sı ertesi yılla 
yapılmıştır. Bu ödeneğin % 76 sı olan 615 693 937 TL. lık kısmı harcanmış, % 18 lik bölümü yılı içinde gerçekleştirilemediği için ö 
re 1984'e akltarılmıştır. % 6 hk ödenekte iptal edilmiştir. 

•2) 
Bütçe 

Harcama kalemi AçMama Ödeneği 
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PROGRAM 101 
ALT-PROGRAM 02 
FAALİYET-PROJE 001 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GEN. SEK. BÜTÇE YILI 
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 
Güvenlik Hizmetleri KURUMU 

1983 
MİLLÎ GÜVENLİK K 

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 
T.B.M.M. nin dış güvenliğini sağlayan Muhafız Taburunun her türlü harcamaları bu faaliyetten yapılmaktadır. Bu faaliyette kun 

bulunan ödenekler yılı içinde yapılan aktarmalardan sonraki, yıl sonu Ödenek toplamı, yapılan harcamalar, harcama ve iptal oran 
zeyinde aşağıya çıkarılmıştır. 

Harcama 
Kademi 

100 
200 
300 
400 

500 

A ç ı k l a m a 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve 
malzeme alımları 
Demirbaş alımları 

Toplam 

Bütçe 
Ödeneğü 

33 905 000 
600 000 

2 000 000 

23 369 000 
700 000 

60 574 000 

Eklenen 

8 000 000 
450 OOÖ 

1 845 000 

4 396 250 
587 500 

15 278 750 

Düşülen 

— -
— 

350 000 

7 133 750 
295 000 

7 778 750 

Yıl sonu 
Ödenek Toplamı 

41 905 000 
1 050 000 
3 495 000 

20 631 500 
992 5Ö0 

68 074 000 

ıHarcamalar 
Toplamı 

36 241 000 
806 915 

3 411 823 

16 769 260 
940 060 

58 169 058 
31.12.1983 itibariyle 'bu faaliyetteki (Muhafız Taburu) 20 Subay, 19 Ast Subay ve 600 Er olmak üzere toplam olarak 639 dur. 
Bu faaliyetteki ödeneklerin harcatma oranı |% 85, yok edilen ödenek oram ise % 15 dir. 

PROGRAM 111 
ALT - PROGRAM 01 

YASAMA HİZMETİ 
YASAMA HİZMETİ 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
BÜTÇE YILI 

FAALİYET - PROJE 001 YASAMA HİZMETİ 

Bu programlardaki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 

Açıklama 

Personel Gider, 
Yolluklar 

TOPLAM 

Bütçe 
Ödeneği 

400 000 
200 000 

600 000 

Akta 
Eklenen 

124 700 000 
5 300 000 

130 000 000 

DAİRESİ 

KURUMU 

r 
Düşülen • 

1983 
MİLLÎ GÜVENL 
SEKRETERLİĞİ 
MİLLÎ GÜVENL 
SEKRETERLİĞİ 

Toplam 
Ödenek 

125 100 000 
5 500 000 

130 600 000 

Harcamalar 
Toplamı 

122 441 745 

122 441 745 

«Yasama Hizmeti Prdgramı»na 1983 yılı sonlarında seçim yapılması ihtimali göz önünde tutularak harcama kalemlerinin korun 
nulmuştur. 6 Kasım 1983 tarihinde seçimler yapılmış ve Parlamenter sisteme geçilmiştir. Bu maksatla Anayasamızın 75 inci mad 
Üyeden teşekkül etmiştir. Bu üyelerin Kasım ve Aralık 1983 ayları ödenek ve yolluklarını ve bu üyelerin tedavilerini karşılamak 
130 000 000,— TL. ek ödenek alınmış ve bu ödeneğin % 94'ü harcanmış ve % 6'sı ise iptal edilmiştir. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 112 

ALT - PROGRAM 01 

FAALİYET - PROJE 001 

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUN
MASI 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUN
MASI 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUN
MASI 

BÜTÇE YILI 1983 
DAİRESİ MİLLÎ GÜVENLİK K 

SEKRETERLİĞİ 
KURUMU MİLLÎ GÜVENLİK K 

SEKRETERLİĞİ 

I — CARİ HARCAMALAR 

Bu projedeki ödenekler «Millî Sarayların İdare ve Korunması» hizmetlerini karşılamak üzere ahnmıştır. Bu programdaki 'bütçe ö 
aktarmalar, yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı, ile harcama ve iptal oranlarını gösterir tabloaşağıya çıkarılmıştır. 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 
300 
400 

500 
800 

Açıklama 

Personel Giderleri 
Yolluklar 
Hizmet Alımları 
Tüketim Malları ve 
Malzeme Alınılan 
Demirbaş Alımları 
Diğer Ödemeler 

TOPLAM 

Bütçe 
Ödeneği 

171 018 000 
1 500 000 
5 350 000 

16 957 000 
1 830 000 

50 000 

206 705 000 

Aktarmak 
Eklenen 

11 650 000 
500 000 

1 750 000 

3 450 000 
20 900 000 

— 

38 250 000 

ir 
Düşülen 

. 

500 000 
— 

4 450 000 
1 000 000 

— 

5 950 000 

Toplam 
Ödenek 

182 668 000 
1 500 000 
7 100 000 

15 957 000 
31 730 000 

50 000 

239 005 000 

Harcamalar 
Toplamı 

174 067 354 
1 320 120 
5 238 833 

15 513 963 
24 504 527 

İ9 985 

220 664 782 

Har 
Or 

31'. 12.1984 sonu itibariyle bu programda toplam olarak 202 personel görev yapmaktadır. 
Yukarıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere 100 Personel giderleri harcama kalemlerinin 171 018 000,— TL. ödeneği kat 

etmeyeceği anlaşıldığından 11 650 000,— TL.'lik Maliyeden aktarma yapılarak personel maaşlan harcaması % 95 olarak gerçekleşmiş 
ilse % 5 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer harcama kalemlerinden 200 Yolluklar, 300 Hizmet Alımları, 400 Tüketim Malları ve Malzemeleri Alımlan tertiplerindeki harc 
çekleşmiş olup, 500 Demirbaş Alımlan bölümünün «530 Yangından Korunma» harcama kalemine Maliyeden 20 000 000,— TL. aktarma 
harcama % 77 olarak gerçekleşmiştir. 

Bütün bu harcama kalemleri için yıl sonunda; Toplam olarak harcama % 92, iptal ise % 8 olarak gerçekleşmiştiri 
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 112 
ALT - PROGRAM 01 
FAALİYET - PROJE 001 

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

BÜTÇE YILI 1983 
DAİRESİ MİLLÎ GÜVENLİK 
KURUMU MİLLÎ GÜVENLİK 

II — YATIRIM HARCAMALARI 

Harcama kalemi 

112-01-2-001-620 

A ç ı k l a m a 
Bütçe 

ödeneği 
Aktarmalar 

Eklenen Düşülen 
Toplam 
ödenek 

Harcama 
Kalemli 

710 

Makine, teçhizat alımları ve foüyük 
onarımları 1.000.000 — 800.000 
Bu ödenekten yılı içinde hiçbir harcama yapılmamış yok etme oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. 

200.000 

A ç ı k l a m a 
Bütçe 

ödeneği 
Aktarmalar Toplanı 

Eklenen Düşülen ödenek 

Yapı, tesis ve 'büyük onarım 
giderleri 80.000.000 85.000.000 165.000.000 

Harcamalar 
toplamı 

94.416.708 

H 

H 

Bu harcama kaleminde 'bütçe ile verilen ödenekler Ddlmabançe, Beylerbeyi Sarayları, Maslak, Ihlamur, Aynalı Kavak, Küçük S 
va Atatürk Köşklerinin normal tamir ve balkımı için ayrılmışken yıl içinde yapılan etütler sonunda «Küçüksu Kasrının» teMikeli bir 
den açılan 75.000.000,— TL. aktarma alınmış ve bu paranın 70.000.000,— TL. sı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne avans olarak 
lanmadığından ertesi yıla devredilmiştir. Yine aym yıl Saym Cumhurbaşkanının Yalova Atatürk Köşkünü bakımsız ve harap buld 
Köşkün tamir ve (bakımı için 10.000.000,— TL. aktarma yapılmış harcama tam olarak gerçekleştirilmiştir. 

Toplam olarak bu harcama kaleminden % 57 oranında harcama yapılmış, '% 42 lik bir ödenek yılı içinde gerçekleştirilemediği içi 
iptal oranı da % 1 olarak gerçekleşmiştir. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 
ALT - PROGRAM 

FAALİYET - PROJE 

900 HİZ. PROG. DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
02 İktisadî transferler ve yardımlar 
03 Malî transferler 
05 Sosyal transferler 
05 Borç ödemeleri 

BÜTÇE YILI 1983 
DAİRESİ M.G.K. GENEL SEKRETERLİĞİ 
KURUMU 

Harcama kalemi 

1) 900-02-3-160-910 
2) 900-03-3-281-940 
3) 900-04-3-421-950 
4) 900-05-3-521-960 

5) 900-05-3-522-960 

A ç ı k l a m a 

Kamulaştırma ve bina satın alımları 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı 
ve karşılıksız borçları 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçlar 

Bütçe 
ödeneği 

2.000.000 
4.500.000 
5.700.000 

4.000.000 

8.000.000 

Aktarmalaır 
Eklenen Düşülen 

50.000.000 

TOPLAM 24.200.000 50.000.000 

Topliam 
ödenek 

52.000.000 
4.500.000 
5.700.000 

4.000.000 

8.000.000 

74.200.000 

Harcam 
topl 

50 

5 

1 

6 

63 

1) Bu harcama kalemine konulan ödenekle T.B.M.M. bahçesi içerisinde 'bulunan Ankara Özel İdaresine ait 'bir miktar arsanın bedelini 
nulan ödenek harcanamattııştır. Yalnız bu harcama kalemine Millî Saraylar personeli için yaptırılacak konutların arsa bedeli olarak Ma 
50.000.000,— TL. Vakıflar Genel Müdürlüğüne nakten ödenmiştir. Bu ödeneğin % 96 sı olan 50.000.000,— TL. hk kısmı harcanmış % 4 

2) Kuzey Atlantik Asamblesi, Parlamentolararası Birliği, Avrupa Güvenliği Genel İştirak Payı olarak teklif edilen ödeneğin tam 
100 iptal edilmiştir. 

3) Maliye Bakanlığının yayınladığı Bütçe Rehber indeki esaslar dahilinde personel mevcudunun % 60 ve günde 40,— TL. hesabıyla 
neğin tamamı % 100 harcanmıştır. (T.B.M.M. Merkez Teşkilatı Personeli ve Millî Saraylar Personeli için harcanmıştır.) 

4) Eski yıllara ait eczane; hastanelerce gönderilen tedavi giderleri ile Kıdem Tazminatı vs. hakların harcanması yapılmış olup, har 
31, iptal ise % 69 olmuştur. 

5) Bir önceki Bütçe Yılında ödeme imkânı olmayan Ulaştırma, Yakacak, Akaryakıt, Elektrik, Su ve Havagazı diğer şahıslara, 
ödemede bulunulmuştur. Bu ödenekten harcama gerçekleşme oranı % 85, iptal oram ise % 15 olmuştur. 
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BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

DAİRESİ : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
KURUMU : 

S A Y M A N L I Ğ I N 
Alt Ödenek Faaliyet Harcama 

Kodu Adı Program Program Türü Proje Kalemi H A R C A 

BÜTÇE İÇİNDE IKJARŞILJANAMAYİAN ÖDENEK 
ÜSTÜ HAROAIMA YOKTUR 
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YILI İÇİNDE YE MAHSUP SÜRESİNDE YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

KURULUŞ : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
H A R C A M A L A R 

Daire YIL İÇİNDEKİ MAHSUP 
Kodu D A İ R E A D I HARCAMALAR SÜRESİNDEKİ HARCAMA TOPLAM H 

01 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GENEL SEKRETERLİĞİ L902.250.734 98.790.221 

GENEL TOPLAM 
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BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

DAİRESİ : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
KURUMU : 
Kodu Özel Gelirin 
Gelir A Ç I K L A M A Yatırüdığı Saymanlık 

Geçen Yıldan 
Devreden 

' 
Bu Yıl İçinde 

Alınan 
Toplam 
Tahsilat 

YOKTUR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— 33 — 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/8 
Karar No. : 14 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği (T.B.M.M.) 1983 malî yılı kesinhesaplarmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek k 
duğu, anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ahmet Yılmaz 
Giresun Milletvekili 

T. B. M. M. Hesaplarımı İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul Milletvekili 

Baş'kanvekili 

Fahri 
Malaıtya M 

Söz 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak MilldtveMi 

Kâtip 

İbrahim Turan 
Gümüşhane Milletvekili 

Denetçi 

M. Memdu 
Bursa Mi 

İdris Gürpınar 
Muğla Milletvekili 

İmzada bulunamadı 

Hilmi Biçer 
Sinop Milletvekili 

S. Fevz 
Zonguldak 
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1983 YILI KESİNESAP CETVELİ 
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ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 
DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Ödenek 
türü A Ç I K L A M A 

1 CARİ HARCAMALAR 
2 YATIRIM HARCAMALARI 
3 TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

340 830 000 
7 500 000 
3 250 000 

351 580 000 

Yılı içinde 
eklenen 

78 750 000 

78 750 000 

Yılı içinde 
düşülen 

20 500 000 
2 000 000 

22 500 000 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞILIMI 

Kodu A Ç I K L A M A 

100 Personel giderleri 
200 Yoluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 
500 Demirbaş alımları 
600 Makine teçhizat Ve taşıt alımları 
70Ö Yapı tesis ve büyük onarîm giderleri 
800 Diğer ödemeler 
900 Transferler 
000 Özel ödenek harcamaları 

TOPLAM 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

185 570 000 
7 000 000 
16 660 000 
123 500 000 
8 100 000 
7 500 000 

3 250 000 

351 580 000 

Yılı içinde 
eklenen 

30 300 000 

2 000 000 
28 600 000 
17 850 000 

Yılı içinde 
düşülen 

12 000 000 
3 500 000 
1 000 000 
4 000 000 

2 000 000 

78 750 000 22 500 000 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI 

DAİRE : MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
KURUM : 

Prog. 
Kodu A Ç I K L A M A 

Bütçe başlangıç Yılı içinde 
ödeneği eklenen 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞILMA
YAN TRANSFERLER 

348 330 000 

3 250 000 

78 750 000 

Yılı içinde G 
düşülen 

22 500 000 

TOPLAM 351 580 000 78 750 000 22 500 000 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

YEL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ 
HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Ö D E N E K L E R H A R C A 

Harcama 
Kalemi 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
100 
21Q 
220 
200 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 
390 
300 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 

A Ç I K L A M A 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılığı 
Tazminatlar ve Ödüller 
Ödenekler 
TedaVi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
YOLLUKLAR TOPLAMI 
Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve 
onarımı 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Yasanın 48. maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 
HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 
Kırtasiye baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 

CARİ YATIRIM 
(D (2) 

85 710 000 
8 360 000 

— 
33 100 000 
39 492 000 
29 600 C00 
4 608 000 
3 000 000 

— 
203 870 000 

3 200 000 
300 ÖOO 

3 500 000 
— 

5 000 OCÖ 
100 000 
5a ooa 
10 000 

9 000 000 
3 ooa ooa 

— 
5oa ÖOO 

17 660 000 
5 800 000 

79 000 000 
ı ı ooo ooa 
20 ooa ooo 
21 000 OOO 

2 000 000 
— 

TRANSFER 
(3) 

' 

TOPLAM 
( 1 + 2 + 3 ) 

85 710 000 
8 360 000 

—. 
33 100 000 
39 492 000 
29 600 000 
4 608 000 
3 000 OOO 

— • 

203 870 000. 
3 200 000 

300 000 
3 500 000 

—. 
5 000 000 

100 000 
50 ooa 
10 000 

9 ooo ooa 
3 000 000 

500 000 
17 660 ooa 
5 800 000 

79 OOO 000 
ı ı ooa ooo 
20 000 000 
21 000 000 

2 000 000 
— 

CARİ 
(1) 

85 070 798 
7 821 840 

— ı 

32 138 459 
39 338 394 
28 772 778 
4 608 000 
2 996 604 

— 
200 746 873 

1 986 037 
— 

1 896 037 
— 

4 954 959 
12 545 
44 500 
— 

8 939 171 
2 908 365 

165 950 
17 025 490 
5 736 935 

78 548 586 
10 801 612 
19 860 470 
20 888 666 

1 488 188 
— 

YA 

t 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ 
HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Ö D E N E K L E R H A R 

Harcama 
Kalemi 

480 
490 
400 

510 
520 
530 
590 
5C0 
610 
620 
6CD 

950 
960 
900 

A Ç I K L A M A 

Temsil, ağırlama, tören fuar ve tanıtma Gid. 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI TOPLAMI 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI 
Taşıt alımları 
Makine teçhizat alımları ve büyük On. 
MAKİNE TEÇHİZAT VE ALIMLARI 
TOPLAMI 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 
TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

CARİ 
(D 

4 500 000! 
4 800 000 

148 100 000 
11 500 000 
1 500 000 
600 000 

12 350 000 
25 950 000 

399 080 000 

YATIRIM 
(2) 

3 000 000 
2 500 000 

5 500 000 

5 500 000 

TRANSFER 
(3) 

750 C00 
2 50Ö 000 
3 250 0001 

3 250 000 

TOPLAM 
(1+2 + 3) 

4 5C0 ÖOÜ 
4 800 000 

148 100» 000 
11 500 000 
1 500 000 
600 000 

12 350 000 
25 950 000 
3 000000 
2 500 000 

5 500 000 
750 000 

2 500 000 
3 250 000 

407 830 000 

CARİ 
(D 
3 942 773 
4 730 683 

145 997 913 
11 440) 374 
1 183 552 

76 100 
11 985 427 
24 685 453 

390 351 766 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

T E R T İ P 

S U 

:3 O 

o 

^ 'O .3 
o 3 

s w o 

101 
011 

001 

002 

Başlangıç Ödeneği 

cö g 
cö cö 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
170 
18Q 

200 
21Q 
220 
400 
460 

100 
110 
120 
140 

150 
160 
180 
200 
210 
22Q 
400 
460 

A Ç I K L A M A 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

Yönetim hizmetleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar: 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıklara 
Tazminatlar ve ödü/İler 
Ödenekler! 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

YOLLUKLAR 
Yurt içi geçidi görev yolukları 
Yurt içi sürekli .görev yolluMan 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Özel malzeme alımları 
Denetim hizmetleri' 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardımlar1 

Ek çalışıma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Özel malzeme alımları 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

348 330 CÛO 
60 3C0 0G0 
60 300 000 
41 700 000 
39 300 000 
11 500, 000 
11 700 000 
il 500 000 
6 500 000 
4 500' 000 
3 300 000 

300 000 
1 500 000 
1 300 000 

200 000 
900 000 
900 000 

18 600 000 
15 700 000 
9 000 000 
1 200 000 

800 000 
1 500 000 
3 000 000 

200 000 
•2 100 000 
2 000 000 

100 000 
800 000 
800 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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LARLA 

Düşülen 
Lira 

22 500 000 
16 000 000 
16 000 000 
10 500 000 

8 900 000 
2 000 000 
3 900 000 

2 000 000 
1 000 000 

800 000 
800 000 

800 000 
800 000 

3 500 000 
3 100 000 

1 000 O0Q 
500 000 

3 100 000 
500 000 

1 700 000 
î 700 000 

700 000 
700 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

404 580 000 
46 608 000 
46 608 000 
32 658 000 
31 858 000 

9 500 000 
7 800 000 
1 500 000 
4 500 000 
3 500 000 
4 608 000 

450 000 
700 000 
500 000 
200 000 
100 000 
100 000 

13 950 000 
13 450 000 

9 700 000 
200 000 
300 000 
400 000 

2 500 000 
350 000 
400 000 
300 000 
100 000 
100 000 
100 000 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

395 066 022 
43 718 962 
43 718 962 
31 078 708 
30 797 087 

9 224 703 
7 485 840 
1 422 196 
4 362 710 
3 243 804 
4 608 000 

449 834 
281 621 
281 621; 

— 
— 

12 640 254 
12 462 614 

9 593 153 
— 

187 540 
398 285 

1 936 740 
346 896 
177 640 
177 640 

— 
— 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

9 513 978 
2 889 038 
2 889 038 
1 579 292 
1 060 913 

275 297 
314 160 ' 
77 804 

137 290 
256 196 

166 
418 379 
218 379 
300 000 
100 000 
100 000 

1 309 746 
987 386 
106 847 
200 000 
112 460 

1 715 
563 260 

3 104 
222 360 
122 360 
100 000 
100 000 
100 000 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Madj, gereğ 

ertesi y 
bütçesine öd 

kaydedile 
tutar 
Lira 

' 
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DAİRE 
KURUM 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

T E R T İ P 

be o 

'S S 

02 

.M cu c. 
<u • 

"O. 
O: 

ctf 
0) cö 

cö O 

001 

ctf 

a S 
cö ctf 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
18Q 
200 
210 
220 
300 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
46Q 
480 
490 
500 
510 

A Ç I K L A M A 

DESTEK HİZMETLERİ 

Destek hizmetleri! 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretli 
Sosyali yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
HİZMET ALIMLARI 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarlifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt, bakım ve onarımı 
Bina küçük onarımı 
Diğer hizmet alımları 

TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri' 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeme alımları 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemelerli alımları 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

288 030 000 
280 530 000 
280 530 000 
130 570 000 
55 210 000 

360 000 
23 000 000 
27 500 000 
23 000 000 
,1 500 000 
3 400 000 
3 000 000 

400 000 
16 660 000 
4 000 000 

•1G0 000 

50 000 
10 000 

8 000 000 
3 000 000 
1 500 OCO 

121 8CO 000 

4 000 000 
54 000 000 
11 000 000 
20 000 000 
21 000 000 . 

4 300 000 
4 500 000 
3 000 000 
8 100 000 
3 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğinde 
Lira 

.1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
l i r a 

6 500 000 
4 500 000 
4 500 000 

1 000 000 
600 000 
400 000 

1 000 000 

1 000 000 
2 500 000 

2 500 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

ı 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

357 972 000 
352 472 000 
352 472 000 
158 562 000 

66 510 000 
360 000 

31 300 000 
34 592 000 
23 600 000 

2 200 000 
2 400 000 
2 400 000 

-* 
17 660 000 

5 000 000 
100 000 
50 000 
10 000 

9 000 000 
3 000 000 

500 000 
147 900 000 

5 800 000 
79 000 000 
11 000 000 
20 000 000 
21 000 000 

1 800 000 
4 500 000 
4 800 000 

25 950 000 
t 11 500 000 

Yıl sonu 
harcamaları 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

351 347 060 
346 632 804 
346 632 804 
157 487 172 

66 252 942 
336 000 

30 528 723 
34 577 399 
23 592 234 

2 199 874 
1 436 776 
1 436 776 

-^ 
17 025 490 

4 954 959 
12 545 
44 500 

8 938 171 
2 908 365 

165 950 
145 997 913 

5 736 935 
78 548 586 
10 801 612 
19 860 470 
20 888 666 

1 488 188 
3 942 773 
4 730 683 

24 685 453 
11 440 374 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

6 624 940 
5 839 196 
5 839 196 
1 074 828 

257 058 
24 000 

771 277 
14 601 
7 766 

126 
963 224 
963 224 

— 
634 510 

45 041 
87 455 

5 500 
10 000 . 
60 829 
91 635 

334 050 
1 902 087 

63 065 
451 414 
198 388 
139 530 
111 334 
311 812 
557 227 

69 317 
1 264 547 

59 626 

ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kannnlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

r 

1050 S/K 
Mad^ ger 

ertesi 
bütçesine ö 

kaydedi 
tuta 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

T E R T İ P 

cö 

S U 

:On, 

be 
o 
u 

« < 

900 

04 

05 

.M 

S-a 
o 5 

0) 

SİS 

001 

422 

521 

522 

cö 

cö cö 

52Q 
530 
590 

A Ç I K L A M A 

Büro makineleri atanları 
Yangımdan korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 

Makine, teçhizat ve taşıt alanları 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 
620 Mailkine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Diğer 'birlik, kurum, kuruluş, sandik ve benzeri 
teşekküllere yardım fionu için ayrılan kod. 

950 Sosyal transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları 

960 İBorç ödemeleri 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlan 

960 Borç ödemeleri 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
île Verilen 

Lira 

1 500 000 
600 000 

3 000 000 
,7 500 000 
7 500 000 
7 500 000 
5 00Ö 000 
2 500 000 

3 250 000 
750 000 
750 000 

750 000 
750 000 

2 500 000 
2 500 000 

500 000 
500 000 

2 000 000 
2 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla. 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

, 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

I 

Yıl sonu geneli 
ödenek toplamı 

Lira 

1 500 000 
600 000 

12 350 000 
5 500 000 
5 500 000 
5 500 000 
3 000 000 
2 500 000 

3 250 000 
750 000 
750 000 

750 000 
750 000 

2 500 000 
2 500 000 

500 000 
500 000 

2 000 000 
2 000 000 

Yıl sonu 
harcamalac 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

1 183 552 
76 100 

11 985 427 
4 714 256 
4 714 256 
4 714 256 
2 998 000 
1 716 256 

2 483 655 
214 000 
214 000 

214 000 
214 000 

2 269 655 
2 269 655 

315 835 
315 835 

1 953 820 
1 953 820 

iptal edilecek 
ödenek 

Lira 

316 448 
523 900 
364 573 
785 744 
785 744 
785 744 

2 000 
783 744 

766 345 
536 000 
536 000 

536 000 
536 000 
230 345 
230 345 

184 165 
184 165 
46 180 
46 180 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Mad.i ger 

ertesi 
bütçesine ö 

kaydedil 
tutar 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı-: 157) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

a 
S u 

2 2 
:OQ, 
fflw 

101 
900 

T E R T İ P 

bu 
o 
SH 

«3 
g:P 
o :P 

0) 
O .S? 

cö o 

S-a 
S -
CÖ CÖ A Ç I K L A M A 

A — PROGRAMLAR İTİBARİYLE 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 

B — ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

Başlangıç Ödbneği 

Bütçe Kanunu 
île Verilen 

Lira 

348 330 000 

3 250 000 

351 580 0)00 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
L'iıra 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

A/l 
A/2 
A/3 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

340 830 000 
,7 500 000 
3. 250 000 

351 580 Om 

Süleyman Yılmaz 
Saymanihk Şefi 

İhsan Eren 
Sayraanlıik Müdürü V. 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 
ÖZEL KANUNLAR 

GEREĞİNCE 

Düşülen 
Lira 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl iıçinde 
alınan 
Lira 

Yıl sonu 
harcamalaij 

toplamı (Nakten 
Yıl sonu genel ödenen veya 
ödene!k toplamı emanete alınan) 

Lira Lira 

22 500 000 

22 500 000 

404 580 000 395 066 022 

3 250 000 2 483 655 

407 830 000 397 549 677 

iptal edilecek 
ödenek 

Lira 

9 513 978 

766 345 

10 280 323 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Madi gereğ 

ertesi y 
bütçesine öd 

kaydedilec 
tutar 
Lira 

20 500 000 
2 000 000 

399 080 000 
5 500 000 
3 250 000 

407 830 000 

390 351 766 
4 714 256 
2 483 655 

397 549 677 

Muammer Telli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreter Vekili 

8-728 234 
785 744 
766 345 

10 280 323 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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GİDER KESINHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 
ALT-PRÖGRAM 
FAALİYET-PROJE 

İ101-900 BÜTÇE YILI 
DAÎRESÎ 
»URUMU 

il'983 
CUMHURBAŞKA 

Cumhurtbaşk'aMığı 1983 yılı bizmdfileri 1.3.1973 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan program bütçe esaslarına uygun olar 
tülmüş/töir. 

•«Genel Yönettim ve DeStdk Hizmetleri», ve «Hizmet Programlarına DağiMamayan Transferlerden oluşan bu 2 program için 
ödemekler dahil), bu ödeneklere dayanılarak yapdan harcamalar ile kullanılamaması nedeniyle yok edilen ödenekleri gösterir ta 

Alınan Ödenek emirleri Harcamalar toplamı Yok edilen öd 

a) 
Ib) 

TOPLAM 

rrogram 

101 
900 

404 580 000 
3 '250 000 

407 830 000 

395 066 022 
2 483 655 

397 549 677 

9 513 
76 

10 280 

Yukarıdaki taMönun incelenmesinden görüleceği gitoi 1983 yılı UçMe : 
a) Cari ve yaltınm harcamalarını kapsayan ve 01 ile 02 alt programlarından oluşan 101 «Genel Yönetim ve Destek Hizmetl 

TL. ödendk alınmış, bunun 395 066 022,— TL/bk kısmı harcanmış ve kullanılamayan 9 513 978,— TL.lık ödenek de yıl sonu i 
proje iiutbariyle 100 personel giderlerindeki harcama oranı bütün kadroların dolu olması nedeniyle % 97 oranında gerçekleşmişti 
kalemlerindekü harcamalarda yine aynı düzeyde gerçeMeşmfiştâr. 101 programının genel harcama oram % 98 dolayında gerç 

b) 900 «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler» programı içün toplam 3 250 000,— TL. ödenek alınmış, bunun 
ve külanılamayan 766 345,— TL.'lik ödenek yıl sonunda yok edilmiştir. Bu prograrrida harcama oram % 76, yok etme oram ise ,% 

Genel olarak bütün programlar için toplam 407 830 000,— liralık ödeneğe karşılık 397 549 677,— TL.'lık harcama yapılmış, 
kısmı yıl sonunda yok edlilmilş bıüunmaiktadır. Bu rakamlara göre gerçekleşme oram % 97, ödeneklerin yok edÜiıme oram ise ,% 

1983 malî yılında alınan ödeneklerle (Bk ödenekler dahil) yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin cari harcamalar, yatır 
kili ve Transfer harcamalan»öa dağılımı şöylediir : 

Cari Harcamalar 
Yatıran Harcamaları 
Sermaye Teşkili ve 
Transfer Harcamaları 

TOPLAM 

Alınan ödendk 

399 080 000 
5 500 000 

3 250 000 

407 830 000 

Harcamalar toplamı 

390 351 766 

4 714 256 

2 483 655 

397 549 677 

Yok edilen öd 

8 '728 
785 

766 

10 280 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi genel olarak harcama oranlan cari harcamalarda % 98, yatırım har 
kil ve transfer harcamalanada % 76, genel toplamda 'i$e % 97 olarak gerçdkleşmüştir. 

Cari hizmetlerin faaîiyet/proje, yaitınmlarla, transfer hizmetlerinin harcama kalemleri itibarîyle açıklamaları aşağtâaidır. 
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GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
ALT-PROGRAM 01 GENEL YÖNETİM DAİRESİ 1983 
FAALIYET-PROJE 001 Yönedim Hizmetleri KURUMU CUMHURBAŞKANLIĞI 

002 Den'dtıim Hizmetleri' 

Bu programdaki Gend Yönetim Hizmetleri 2 projeden oluşmaktadır, a) Yönetim Hizmetleri b) Denetim Hizmetleri, bu iki proje için 
cari hÜzmetler için alınmıştır. 

a) «Yöneldim Hizmeitleri» ile ilgili harcamalarda kullanıilmalk üzere alman ödeneklerle, bunların yüzler düzeyinde harcama tutar ve 
miştir. 

Harcama 
Kalemli 

100 
200 
400 

Açıklama 

Personel giderleri 
YıolluMar 
Tüketim m a l a n ve 
malzeme alımları 

TOPLAM : 

Bütçe 
Ödeneği 

39 300 000 
1 500 000 

900 000 

41 700 000 

Aktarmalar 
Eklenen 

İ 458 000 
— 

— 

1 458 000 

Düşülen 

8 900 000 
800 000 

800 000 

10 500 000 

Toplam 
Ödenek 

31 858 000 
700 000 

100 000 

32 658 000 

Harcamalar 
Toplami 

30 797 087 
281 621 

— 

31 078 708 

H 

Yönetim hizmetleri projeisânÜe toplam olarak harcama oranı % 95 iptal oram ise % 5 olarak gerçekleşrriiştir. 

(b) «Denetim Hizmetleri» ile ilgili harcamaîaı-da kullanılmak üzere alınan ödeneklerle, bunlann IDOler düzeyinde harcama tultar v 
rilmiştir. 

Bütçe / 
Eklenen 

Harcama 
Kalemli 

100 
200 
400 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Tülkdtim malları ve 
mateeme alımları 

TOPLAM : 

Bütçe 
Ödeneği 

15 700 000 
2 100 000 

800 000 

18 600 000 

850 000 

850 000 

Denetim hizmetleri projesinde toplam olarak harcama oranı % 91 iptal oranı ise % 9 olarak gerçek ieşmiştöir 

rinalar 
Düşülen 

3 100 000 
1 700 000 

700 000 

5 500 000 

Toplam 
Ödenek 

13 450 000 
400 000 

100 000 

13 950 000 

Harcamalar 
Toplamı 

12 462 614 
177 640 

— 

12 640 254 

H 
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GİDER KESINHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 
ALT-PROGRAM 
FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
02 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 

001 Destek Hizmetleri KURUMU 

1983 
CUMHURBAŞKAN 
CUMHURBAŞKAN 

I — CARİLER 

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari h'izmeltler için alınmıştır. 
Destek hüzmetleri ile igili harcamalarda kullanılmak üzere bütçe ile alınmış bulunan ödenekler, yılı 'içinde yapılan aktarm 

nek toplamı, yapılan harcamalar ve harcama oranları; lOO'ler düzeylinde olmak üzere aşağıdaki tabloda glösterilm'işitiir. 

Harcama 
Kallenti 

100 
200 
300 
400 

500 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve 
mafeeme adımlan 
Demirbaş alımları 

TOPLAM : 

Bütçe 
Ödeneği 

130 570 000 
3 400 000 

16 660 000 

121 «00 000 
8 100 000 

280 530 000 

Aktarmalar 
Eklenen 

27 992 000 
— 

2 000 000 

28 600 000 
17 850 000 

76 442 000 

Düşülen 

—, 
1 000 000 
1 000 000 

3 500 000 
— 

4 500 000 

Toplam 
Ödenek 

158 562 000 
2 400 000 

17 660 000 

147 900 000 
25 950 000 

352 472 000 

Harcamalar 
Toplamı 

157 487 172 
1 436 776 

17 025 490 

145 997 913 
24 685 453 

346 632 804 

31.12.1983 tarM itibariyle bütün kaJdrolar tam olarak dolu olup, personel harcamaları % 99 oranımda gerçekleşmiştir. 
Yukartdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere lOO'ler düzenindeki harcama oranları genel olarak % 90'nın üzerinde 
Yıl sonu toplam ödeneklerden % 98'i harcanmış olup, yok edime oram % 2 dolayında olmuştur. 

H — YATIRIMLAR 

Harcama 
Kalemi 

101-02-2-001-610 

Açıktanla 

Makine, teçhfeat ve 
taşıt alımları 

Bütçe 
Ödeneği 

5 000 000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşjülen 

— 2 000 000 

Toplam 
Ödenek 

3 000 000 

Harcamalar 
Toplamı 

2 998 000 

Bu mevcut ödenekten daire huzmelerinde kullanıl malk üzere 4x21ik bir kamyon alınmıştır. 
Bu harcama kalemlinde % 99,93 oranımda harcama gerçekleşrriiş % 07 de ödenek iptal edilmiştir. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM VE 
ALT-PROGRAM 02 DESTEK HİZMETLERİ 
FAALİYET-PROJE 001 Destek Hizmetleri 

Harcama Kalemi Açıklama 

101-02-2-001-620 Makine, teçhizat 
Alınılan ve Büyük 
Onarımları 

DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
DAİRESİ 
KURUMU 

Bütçe Aktarmalar Toplam 
Ödeneği Eklenen Düşülen' ödenek 

2 500 000 — >— 2 500 000 

1983 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

Harcamalar 
Toplamı 

1 716 2<56 

©u ödenekten Cumhurbaşkanlığı park ve bahçe hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Başak 12 Traktörü ve Ekipmanlarının alımı, 
kanah ile Fotokopi makinesi alımı, Bonn Büyükelçiliğikanah ile çim biçme makinesi ve ekipmanları alımı, ve Hamburg Başkonsolosluğu 
kinesi alımı gerçeMeşltkilmıştir. 

Bu harcama kalemlinde harcama oranı % 69, iptal oramda % 31 olarak gerçekleşmiştir. 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

900 HİZMET PROGRAMLARİNA DAĞ1TILA- BÜTÇE YILI 
İM AYAN TRANSFERLER DAİRESİ 

04 SOSYAL TRANSFERLER KURUMU 
05 BORÇ ÖDEMELERİ 

1983 
CUMHURBAŞKANLI 
CUMHURBAŞKANLI 

a> 
b) 

c> 

Harcama Kalemi AçMama 

900-04-3-422-950 'Sosyal Transferler 
900-05-3-521-960 Personel giderleri 

Igeçen yıllar karşılıklı 
ve karşılıksız borçlan 

9OO-05-3-522-96O Diğer geçen yıllar 
karşılıklı ve karşılıksız 

borçlan 

'Bütçe 
Ödeneği 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

750 000 — 

500 000 

2 000 000 — 

3 250 000 — 

Toplam 
Ödenek 

750 000 

500 000 

2 000 000 

3 250 000 

Harcamalar 
Toplamı 

214 000 

315 835 

1 953 #20 

2 483 655 

a) İBu harcama kaleminden bazı birlik, kurum, dernek ve sandMara yardım yapılmıştır. Bu Ödeneğin ancak % 29'u gerçekfeşjmliş g 
miştir. 

Ib) Eski yıllara alt eczane, hastanelerce gönderilen 'lled'atv'i giderleri ile kıdem tazminatı vs. haklanmn harcaması yapılmış olup, harc 
63, iptal oram ise % 37 oflmuş'tur. 

c) IBir önceki bütçe yılında ödeme imkam olmayan Ulaştırma, Yakacak, Akaryakıt, Elektrik, Su ve Havagazı ve diğer şahısla 
ödemede bulunulmuştur. Bu ödenekten harcama gerçekleşme oranı % 98, i^tal oram ise .% 2 olmuştur. 

Toplam transferlerde gerçekleşme oram % 76, iptal oranı ise ,% 24 olmuştur. 
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DAÎRESÎ : 
KURUMU : 

CUMHURBAŞKANLIĞI »ÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELt 

S A Y M A N L I Ğ I N 
Kodlu Adı Program 

Alt 
Program 

Ödenek 
türü 

Faaliyet 
proje 

Harcam 
kalem 

BÜTÇE İÇÎNDE KARŞILANMAYAN ÖDENEK 

ÜSTÜ HARCAMA YOKTUR 
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YELI İÇINDE VE MAHSUP SÜRESINDE YAPELAN HARCAMALAR CETVELI 

KURULUŞU : CUMHURBAŞKANLıĞı B 
H A R C A M A L A R 

DAİRE Mahsup süresindeki 
KODU DAÎRE ADI Yılı içindeki harcamalar harcama Toplam 

03 CUMHURBAŞKANLIĞI , 397 549 677 — 397 5 
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BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

Kodu 
gelir Açıklama 

Özel gelirin Geçen yıldan Bu yıl içinde 
yatırıldığı saymanlık devreden alınan Toplam tahsilat 

Y O K T U R 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 
HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/8 
Karar No. : 15 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhurbaşkanlığı 1983 malî yılı kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt defterlerine uygun olduğu, anlaş 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ahmet Yılmaz 
Giresun Milletvekili Halil Orhan Ergüder Fahri Ş 

T. B. M. M. Hesaplarını İnceleme İstanbul Milletvekili Malatya M 
Komisyonu Baştanı Başkanvekili Sözc 

Engin Cansızoğlu ibrahim Turan M. Memduh 
Zonguldak Milletvekili Gümüşhane Milletvekili Bursa Mil 

Kâtip Denetçi 

İdris Gürpınar Hilmi Biçer S. Fevzi 
Muğla Milletvekil Sinop Milletvekili Zonguldak M 
İmzada bulunamadı 
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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1983 YILI KEStNESAP CETVELİ 
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ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 
DAİRE : DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Ödenek 
türü 

1 
2 
3 

A Ç I K L A M A 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

932 092 000 
200 800 000 
12 286 000 

1 145 178 000 

Yılı içinde 
eklenen 

74 627 821 
329 500 000 

404 127 821 

Yılı içinde 
düşülen 

8 010 000 
•60 000 000 

68 010 000 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞILIMI 

Kodu A Ç I K L A M A 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
000 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim mallan ve malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Makine teçhizat ve taşıt alımları 
Yapı tesis ve 'büyük onarım giderleri 
Diğer ödemeler 
Transferler 
Özel ödenek harcamaları 

Bütçe başlangıç 
Ödeneği 

793 519 000 
63 705 000 
29 638 000 
39 640 000 
'5 550 000 
36 800 000 
146 000 000 

40 000 
30 286 000 

Yılı içinde 
eklenen 

53 392 821 

19 750 000 
1 400 000 

85 000 
20 000 000 

264 500 000 

45 000 000 

Yılı içinde 
düşülen 

1 775 000 

4 835 000 
1 400 000 

60 000 000 

TOPLAM 1 145 178 000 404 127 821 68 010 000 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

A Ç I K L A M A 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI 

Bütçe başlangıç Yılı içinde 
ödeneği eklenen 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMET
LERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

383 359 000 

749 533 000 

12 286 000 

342 620 700 

61 507 121 

Yılı içinde 
düşülen 

62 510 000 

5 500 000 

TOPLAM 1 145 178 000 404 127 821 68 010 000 
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DAİRE 
KURUM 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ 
HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Harcama 
Kalemi 

110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
ICO 
210 
220 
240 
200 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 
390 
300 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
480 

490 

A Ç I K L A M A 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılığı 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
YOLLUKLAR TOPLAMI 
Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve 
onarımı 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı yasanın 48. maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 
HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 
Kırtasiye baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeme alımları 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma 
giderleri 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI TOPLAMI 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 

Ö D E N E K L 
CARİ YATIRIM TRANSFER 
(D (2) (3) 

475 685 972 
3 020 000 
85 439 720 
13 520 000 
37 664 518 
218 296 611 
11 510 000 
845 136 821 
52 980 000 
1 660 000 
9 065 GOG 
63 7C5 000 
1 500 000 
7 500 0Ö0 
750 000 

1 165 OOÖ 
2 085 000 

11 863 000 
19 500 000 

5 000 
185 000' 

44 553 CÖO 
10 650 000 
16 250 000 
3 500 000 
7 90Ö 000 

90 OÖÖ 
200 000 

450 000 
600 000 

39 640 000 

4 000 000 
600 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

E R 
TOPLAM 
(il+2+3) 

475 685 972 
3 020 000 
85 439 720 
13 520 000 
37 664 518 
218 296 611 
11 510 000 
845 136 821 
52 980 000 
1 660 OÖÖ 
9 065 000 
63 705 000 
1 500 000 
7 50ÖOOÖ 
750 00Ö 

1 165 000 
2 085 000 

11 863 000 
19 500 000 

5 000 
185 000 

44 553 000 
10 650 00d 
16 250 000 
3 500 000 
7 900 000 

90 OOÖ 
200 OOÖ 

450 000 
600 OOÖ 

39 640 OOÖ 

4 000 000 
60Ö 000 
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H A 
CARİ 
(D 

475 141 778 
2 885 816 
85 384 947 
11 904 780 
37 269 224 
217 730 440 
11 430 624 
841 747 609 
46 374 685 

950 147 
7 077 421 
54 402 253 

— 
6 615 006 
572 760 

1 075 700 
164 180 

11 572 301 
2 897 536 

— 
52 000 

22 949 463 
9 318 232 
9 132 998 
3 500 000 
7 890 936 

— 
105 665 

449 947 
592 800 

30 990 578 

875 108 
541 920 

R C 
YA 
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DAİRE 
KURUM 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASI 
HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Harcama 
Katemi 

530 
590 
500 
610 
620 
600 

710 
700 

810 
800 
910 
940 
960 

A Ç I K L A M A 

Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI 
Taşıt alımları 
Makine, teçhizat alımları ve büyük. On. 
MAKİNE, TEÇHİZAT VE ALIM. TOP
LAMI 
Yapı tesis ve büyük onarım Gid. 
YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ 
DERLERİ TOPLAMI 
Vergi resim ve harçlar 
DİĞER ÖDEMELER TOPLAMI 
Kamulaştırma ve bina satın alımları 
Malî transferler 
Borç ödemeleri 
TRANSFERLER TOPLAMI 

Ö D E N E K L E R 
CARİ YATIRIM TRANSFER TOPLAM 

(1) (2) (3) (1 + 2 + 3 ) 

H 
CARİ 

(1) 

500 000 
535 000 

5 635 000 

40 000 
40 000 

2 800 000 
54 000 000 

56 800 000 
350 500 000 

350 500, 000 

63 00Q 000 

63 000 000 

7 
5 
12 

286 000 
000 000 
286 000 

500 000 
535 000 

5 635 000 
2 800 000 
54 000 000 

56 800 000 
350 500 000 

350 500 000 
40 000 
40 ÖOO 

63 000 000 
7 286 000 
5 000 000 
75 286 000 

60 000 
515 880 

1 992 908 

9 500 
9 500 

GENEL TOPLAM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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DAİRE 
KURUM 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

T E R T İ P 

S 
HM 
2 2 

be 
o 

Ww « -
H 
o-S 

0) 

d) 

101 
01 

001 

02 

001! 

eö 

CÖ CÖ 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
200 
210 
220 
240 
300 
310 
340 
380 
400 
410 
480 
500 
590 

A Ç I K L A M A 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 

Yönetim hizmetleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardumilar 
Elk çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yaBukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
HİZMET ALIMLARI 
Müşavir firma ve 'kişilere ödemeler 
Tarffeye bağlı ödemeler 
1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tamtma giderleri 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Diğer demirbaş alınılan 
DESTEK HİZMETLERİ 

Destek hizmetleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
110 Aylıklar 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

383 359 000 
33 009 000 
33 009 000 
33 009 000 
28 419 000 
17 200 000 

660 000 
2 700 000 

500 000 
4 045 000 
2 850 000 

464 000 
il! 560 OOO 

200 000 
60 000 

1 300 000 
430 000 
100 000 
325 OOOh 

5 000 
2 550 000 
2 100 000 

450 000 
50 000 
50 000 

350 350 000 
183 550 000 
183 550 000 
134 217 000 
78 110 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğine© 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
l i r a 

62 510 000 

62 510 000 
2 510 000 
2 510 000 

475 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alman 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

663 469 700 
34 722 748 
34 722 748 
34 722 748 
30 132 748 
17 485 628 

660 000 
3 832 120 

500 000 
4 045 000 
3 095 000 

515 000 
1 560 000 

200 000 
60 000 

1 300 000 
430 000 
100 000 
325 000 

5 000 
2 550 000 
2 100 000 

450 000 
50 000 
50 000 

628 746 952 
212 446 952 
212 446 952 
148 113 952 
80 242 714 

Yâ sonu 
harcamalar; 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

556 829 576 
32 197 132 
32 197 132 
32 197 132 
29 441 217 
17 416 166 

552 816 
3 818 440 

387 265 
3 689 020 
3 063 026 

514 484 
576 724 
126 050 

450 674 
311 000 

311 000 

1 833 961 
1 384 014 

449 947 
34 230 
34 230 

524 632 444 
183 763 788 
183 763 788 
146 786 605 
80 225 186 

• 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

43 640 124 
2 525 616 
2 525 616 
2 525 616 

691 531 
69 462 

107 184 
13 680 

112 735 
355 980 
31 974 

516 
983 276 

73 950 
60 000 

849 326 
119 000 
100 000 

14 000 
5 000 

716 039 
715 986 

53 
15 770 
15 770 

41 114 508 
28 683 164 
28 683 164 

1 327 347 
17 528 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Madj gere 

ertesi y 
bütçesine öd 

kaydedle 
tutar 
Lira 

63 000 

63 00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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KURUM 
DAİRE SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

T E R T İ P 

S 
cd 
u 
bu 
o 
u 

be 
o 

a3 
gö 
o5 

0) 

sis 
etf 
S -
a l 
cet cd 

140 
150 
160 
180 
200 
21Q 
220 
300 
320 
330 
350 
360 
370 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
490 
500 
510 
520 
530 
590 
800 
810 

A Ç I K L A M A 

001 

Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLARİ 
Yurt içi geçid görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yolukları 
HİZMET ALIMLARI 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Kiraları 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım onarımı 
Bina küçük onanımı 
Diğer hizmet alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Yakacak al ırdan 
Akaryakıt vıe yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeme alımdan 
Diğer tüketim malları ve malzeme alcmlan 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemeleri ahmliarı 
Büro makineleri alımlan 
Yangından korunma malzemeleri alımlan 
Diğer delmirbaş adımlan 
DİĞER ÖDEMELER 
Vergi, resim ve harçlar 

Makine, teçhizat alımlan ve büyük onanmlan 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
'ile Verilen 

Lira 

21 357 000 
1.1 815 000 
19 735 000 
3 200 000 

630 000 
30 000 

600 000 
14 823 000 

7 500 000 
750 000 
800 000 

1 123 000 
4 500 000 

150 000 
30 540 000 
2 000 000 

17 650 000 
3 500 000 
6 500 000 

90 000 
200 000 
600 000 

3. 300 000 
2 000 OÖOİ 

400 00Ö 
500 000 
400 000 

40 000. 
40 000 

,166 800 000 
2 800 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48, 
Mad. 

Gereğince 
Lika 

1050 S/K 59. 
Mad, 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

475 000 

635 000 

635 000 

1 400 000 

1 400 000 

60 000 000 

ÖZEL K A N U N L A R 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 
Lira Lira 

Yıl sonu geneî 
ödenek toplamı 

Lira 

31 261 720 
11 815 000 
20 609 518 
4 185 000 
630 000 
30 000 
600 000 

29 738 000 
7 500 000 
750 000 
165 000 

1 673 000 
19 500 000 

150 000 
30 540 000 
2 000 000 
16 250 000 
3 500 000 
7 900 000 

90 000 
200 000 
600 000 

3 385 000 
2 000 000 
400 000 
500 000 
485 000 
40 000 
40 000 

416 300 000 
2 800 000 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

31 259 910 
10 560 570 
20 595 694 
4 145 245 
453 587 
2 830 

450 757 
11 972 341 
6 615 006 
572 760 
164 160 

1 670 879 
2 897 536 

52 000 
23 158 907 
1 936 508 
9 132 998 
3 500 000 
7 890 936 

— 
105 665 
592 800 

1 382 848 
470 118 
371 080 
60 000 

481 650 
9 500 
9 500 

340 868 656 
2 739 000 

İptal edilecek 
ödenek 
Lira 

1 810 
1 254 430 

13 824 
39 755 
176 413 
27 170 
149 243 

17 765 659 
884 994 
177 240 

840 
2 121 

16 602 464 
98 000 

7 381 093 
63 492 

7 117 002 
— 

9 064 
90 000 
94 335 
7 200 

2 002 152 
1 529 882 

28 920 
440 000 
3 350 
30 500 
30 500 

12 431 344 
61 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

Lira 

1050 S/K 
Madj gere 

ertesi y 
bütçesine öd 

kaydedile 
tutar 
Lira 

(S. Sayısı : 157) 
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DAÎRE 
KURUM 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

T E R T İ P 

22 
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33 
3 
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003 

005 

006 

111 
01 

001 

cö 

2ü 
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600 
610 

700 
710 

700 
710 

700 
710 
900 
910 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
200 
210 
220 
240 

A Ç I K L A M A 

MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
Taşıt abıruları 
Arşiv-bina inşaatı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Eğitim tesisleri inşaatı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Sayıştay mensupları için bina satın alımı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
TRANSFERLER 
Kamulaştırma ve bina satın alımları 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 
İNCELEME İŞLERİ 

İnceleme işleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
'Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalış/ma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

2 800 000 
2 800 000 

85 000' 000 
85 000' 000 
85 000 000 
60 000 000 
60 000 000 
60 000 000. 
19 000 000 

1 000 000 
1 000i 000 

18 000 000 
18 000 000 

749 533 0C0 
601 545 000 
567 545 000 
567 545 0C0 
485 845 000 
285 555 000 

3 060 000 
26 400 000 

1 020 000 
8 950 000 

157 100 000 
4 760 000 

60 855 000 
52 740 OCO 

800 000 
,7 315 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

-

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

2 800 000 
2 800 000 

349 500 000 
349 500 000 
349 500 000 

Yıl sonu 
harcamaları 

(toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

2 739 000 
2 739 000 

338 129 656 
338 129 656 
338 129 656 

iptal edilecek 
ödenek 

Lira 

' 61 000 
61 000 

11 370 344 
11 370 344 
11 370 344 

Ödenek dıışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
karmnlgr 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S/K 
Mad.j ger 

ertesi 
bütçesine ö 

kaydedil 
tutar 
Ljra 

60 000 000 
60 000 000 
60 000 000 

5 500 000 
5 500 000 
5 500 000 
5 500 000 
1 300 000 

700 000 
100 000 
100 000 
200 000 

200 000 

64 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
63 000 000 
63 000 000 
805 540 121 
644 524 763 
590 524 763 
590 524 763 
509 324 763 
286 718 102 
2 360 000 
38 598 520 

92Ö 000 
8 750 000 

166 757 141 
5 221 000 
60 855 000 
52 740 000 

800 000 
7 315 000 

737 176 339 
579 562 269 
578 517 321 
578 517 321 
509 119 952 
286 713 513 
2 333 000 
38 562 837 

904 045 
8 743 310 

166 677 020 
5 186 227 
53 366 857 
46 240 720 

499 390 
6 626 747 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

19 363 782 
15 962 494 
12 007 442 
12 007 442 

204 811 
4 589 
27 000 
35 683 
15 955 
6 690 
80 121 
34 773 

7 488 143 
6 499 280 
300 610 
688 253 

63 00 

63 00 
63 00 

49 00 
49 00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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350 
360 
390 
400 
410 
500 
510 
520 

600 
620 

100 
110 
140 
150 
160 
170 
180 
200 
210 
220 
240 
300 
310 
340 
400 

ANLIĞI 

A Ç I K L A M A 

HİZMET ALIMLARI 
Kiıralaiî 
Makine, teçhizat, demirlbaş, taşıt bakım ve onanını 
Diğer hikmet alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, baskı ve yayın [giderleri 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 

Bil'gS işlem merkezi kapaslite artırımı 
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
Makine, teçhizat alımlaırı ve büyük onarımları 
YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 

Yangı ve karar hizmeitieri 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler! 
Tedavi yarklımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
HİZMET ALIMLARI 
Müşavtir firma ve kişelere ödemeler 
Tarifeye bağlı ödemeler 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

12 645 000 
6 120 000 
6 490 000 

35 000 
6 000 000 
6 000 000 
2 200 000 
2 000 000 

200 000 
34 000 000 
34 OOO 000 
34 000 000 
34 000 000 

147 988 OOÖ 
147 988 000 
147 988 000 
1.45 038 000 

85 720 000 
7 515 000 

285 OOO 
4 260 000 

46 050 000 
33 208 000 

660 000 
10 000 

200 000 
450 000. 

1 740 000 
X 400 000 

340 000 
550 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

4 200 oqo 
4 200 OOp 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alman 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

12 145 000 
1 920 000 

10 190 000 
35 000 

6 000 000 
6 000 000 
2 20Q 000 
2 000 000 

200 000 
54 000 000 
54 000 000 
54 000 000 
54 000 000 

161 015 358 
161 015 358 
161 015 358 
157 565 358 
91 239 528 
11 747 360 

285 000 
4 260 00Q 

48 444 470 
1 589 000 

660 000 
10 000 

200 000 
450 000 

2 240 000 
1 400 000 

840 000 
550 000 

Y İ sonu 
harcamalar» 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

9 901 422 

9 901 422 

5 553 260 
5 553 260 

575 830 
404 990 
170 840 

1 044 948 
1 044 948 
1 C44 948 
1 044 948 

157 614 070 
157 614 070 
157 614 070 
156 399 835 
90 786 913 
11 743 760 

52 900 
4 241 200 

47 990 394 
1 584 668 

5 085 
5 085 

764 700 

764 700 
444 450 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira. 

2 243 578 
1 920 000 

288 578 
35 000 

446 740 
446 740 

1 624 170 
1 595 010 

29 160 
3 955 052 
3 955 052 
3 955 052 
3 955 052 
3 401 288 
3 401 288 
3 401 288 
1 165 523 

452 615 
3 600 

232 100 
18 800 

454 076 
4 332 

654 915 
4 915 

200 000 
450 000 

1 475 300 
1 400 000 

75 300 
105 550 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

49 000 000 
49 000 000 
49 000 000 
49 000 000 

1050 S/K 
Madi gere 

ertesi y 
bütçesine öd 

kaydedile 
tutar 
Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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A Ç I K L A M A 

KııHasiye, baskı ve yayın giderleri 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Memurların öğle yemeğine yardım 
Sosyal transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri geçen yıllar karşılıMı ve karşılıksız 
borçları 
Borç ödemeleri 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlan 
Borç ödemeleri 

A — PROGRAMLAR İTİBARÎYLE 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 
B — ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
Transferleri 

TOPLAM 

Süleyman Yılmaz 
Muhasebe Şefi 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

550 000 

12 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
5 000 000 
5 000 000 

4 000 000 
4 000 000 
il 000 000 
•1 000 000 

383 359 000 
749 533 000 

12 286 000 

1 145 178 Om 

932 092 000 
200 800 000 

12 286 000 

1 145 178 Om 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
KaınunlianyJia 

Lira 

1050 S/K 48. 1050 S/K 59. 
Mad. Mad. 

Gereğince Gereğince 
Lira Lira 

İhsan Eren 
Saymanlık Müdürü V. 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

62 510 000 
5 500 C00 

68 010 000 

8 010 000 

60 000 000 

68 010 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

550 000 
12 286 000 

7 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
5 000 000 
5 000 000 

4 000 000 
4 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

663 469 700 
805 540 121 

12 286 000 

1 481 295 821 

998 709 821 
470 300 000 

12 286 000 

1 481 295 821 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alman) 
Lira 

444 450 
11 303 697 

7 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
7 286 000 
4 017 697 
4 017 697 

3 215 468 
3 215 468 

802 229 
802 229 

556 829 576 
737 176 339 

11 303 697 

1 305 309 612 

952 092 311 
341 913 604 

11 303 697 

1 305 309 612 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

105 550 
982 303 

982 303 
982 303 

784 532 
784 532 
197 771 
197 771 

43 640 124 
19 363 782 

982 303 

63 986 209 

46 617 510 
16 386 396 

982 303 

63 986 209 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özeî 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

63 000 000 
49 000 000 

112 000 ©00 

112 000 000 

112 000 000 

1050 S/K 
Mad.; gereğ 

ertesi yı 
bütçesine öde 

kaydedilec 
tutar 
Lira 

Muammer Telli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreter Vekili 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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PROGRAM 
ALT - PROGRAM 
FAALİYET - PROJE 

101 - 111 - 900 

GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

BÜTÇE YILI 
DAİRESİ 
KURUMU 

1983 
SAYIŞTAY BAŞKANL 

Sayıştay Başkanlığı 1983 yılı hizmetleri 1.3.1973 ItaaÜhinıden itibaren uygulanmaya 'haşlanan «Programı Bütçe» esaslarına uygu 
yürütülmüştür. 

«Genel Yönetim ve Desltek Hizmetleri» «İnceleme, Yangı ve Karar HÜzmetleri» <ve «Hizmet Programlarına Dağıftılamayan Trans 
program için allman net ödenek (toplamı (Ek ödenekler dahi!) bu ödeneklere dayanılarak yapıdan harcamalar ile kullanılamaması ne 
gösterir !talblö aşağıya çıkarılmıştır, 

Program 

a) .101' 
ib) İ l l i 
c) 900 

Toplam 

Alınan Ödenek 

i663.469.700 
805.540,1211 

112.(286.000 

1.481.295.821 

Harcamalar 
Toplamı 

556.829.576 
737,176.339 
11.303.697 

1305.309.612 

Yok Edilen Ödenek 

43.640.124 
19.363.782 

982.303 

63.986.209 

Gerçekleşme 
Oranı 

84 
92 
92 

88 

İptal 
Oranı 

7 
2 
8 

4 

De 

63 
49 

112 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden görüleceği gibi 1983 Malî Yılı içinde: 
a) 01 ile 02 alt programlarından oluşan 101 «Genel Yönetim ve Destek HizmeMeri» programından cari ve yatırım hizmetleri için 

alınmış, bunun 556.829.576 TL. sı harcanmış ve kullamlamayan 43.640.124 TL. İık ödenek de yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Bu p 
oram % 84 olup, Ödeneklerin yok edilme oram ise % 7 olmuştur. Yalnız bu programın % 9 luk kısmı yılı içinde avans olarak aç 
ği için 63.000.000 TL. İık ödenek 1984'e ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmıştır. 

ib) 01 ide 02 alt protgramlarmdan oluşan 111 «İnceleme, Yangı ve Karar Hizmetleri» programından Cari ve Yatırım Hizmetleri 
alınmış, Ibunum 737.176.339 TL. sı harcanmış ve kullanılamayan 19.363.782 TL. İık Ödenek de yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. (Bu 
me oram % 92 olup, ödeneklerin yok edilme oram ise % 2 olmuştur. Yalnız (bu programın % 6 İık kısmı, yılı içinde avans olara 
mediği için 49.000.000 TL. İık (Ödenek 1984'e ödenek kaydı yapıtonak üzere aktarılmıştır. 

c) 900 «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Traınsıferler» programı için 12.2S6.000 TL. ödenek alınmış, Ibunun Ül.303.697 TL. 
982303.TL. sı da yok edilmiştir. Bu programda harcama oram % 92, Yok etme oram da % 8 olarak gerçekleşmiştir, 

Genel olarak bütün programlar için 1.481.295,821 TL. İrk ödenek alınmış, 1.305309.6112 TL. İık harcama yapflmış, harcanamaiya 
sonunda yok edilmiş, 1Ö1 - 111 programlarının Yatırım harcamalarından 1Ü2.000.000 TL. İık ödenek yılı içinde harcanamayarak 1984 
üzere aktarılmıştır. Bu rakamlara göre harcama gerçekleşme oram % 88, ödeneklerin yok edilme oram ise % 4 olmuştur. Yalnız 
de harcanamadığı için 1984. yılma ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmışitır. 
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

ALT - PROGRAM 01 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ DAİREÖt 
FAALİYET-PROJE 001 YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMU 

1983 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞ 

1983 yılında alınan ödenefclede {Ek ödenekler dafhft)yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin; Cari Harcamalar, Yatırım harcamala 
rı dağılımı ve gerçekleşme oranlan şöyledir : 

erçekleşme 1984'e 
Oram Devreden ödenek 

Cari harcamalar 
Yatıran harcamaları 
Transferiaı» 

TOPLAM 

Alınan 
ödenek 

998.709.821 
470.300.000 
112.286.000 

1.481.295.821 

Harcamalar 
Toplamı 

952.092.311 
341.913.604 

111.303.697 

1305309.612 

Yok Edilen 
Ödenek 

46.617.510 
16.386.396 

982.303 

63.986.209 

95 
73 112.000.000 % 24 
92 

88 112.000.000 % 8 

Yukarıdaki talMonun incelenmesmiden anlaşılacağı gibi genel olarak harcama oranları; cari harcamalarda % 95, yatırım harcatmaları 
ve (transfer harcamaHannlda da % 92 olarak gerçekleşmiştir. Toplam programların gerçekleşme oranı üse % 88 olarak gerçekleşmiştir. 

Caıü hizmetlerin faaliyet proje ve yatırımlarla transfer hizmetlerinin harcama kademleri itibariyle açıklamaları aşağıdadır. 

I. — CARI HARCAMALAR 

Bu projedeki ödenekler «Sayıştay Başkanlığı» hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır. 
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile harcama ve ipt 

aşağıya çıkarılmıştır. 

Harcama kalemi 

100 
200 
300 
400 
500 

A ç ı k l a m a 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Demirbaş alımları 

'Bütçe 
ödeneği 

28.419.000 
1.560.000 

430.000 
2.550.000 

50.000 

TOPLAM 33.009.000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

1.713.748 

1.713.748 

Toplam 
ödenek 

30.132.748 
1.560.000 

430.000 
2.550.000 

50.000 

34.722.748 

Harcam 
topla 

29.4 

1 « 

32J 

Bu faaliyette bütçe rakamı olan 33.009.000, — T)L ödeneğe yılı içinde MabVeden 1.713.748,— TL. ödenek alınarak toplam ödenek 
mış, hu ödenekten 32.197.132,— TL. harcanmıştır. 

Bu faaliyette 100 Personel GMerlerinin gerçekleşme oram % 98 dolayında olmuştur. Genel toplam olarak gerçekleşme oram % 93, İp 
da olmuştur. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

ALT - PROGRAM 
FAALIYET-PROJE 

02 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
001 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 

Destek Hizmetleri KURUMU 

1983 
SAYIŞTAY BAŞKAN 

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 
Bu faaliyette kullanimak üzere bütçe ile alınmış ödenekler, yılı içinde yapılan aktarmalardan sonraki; yıl sonu ödenek toplamı, 

Harcama ve İptal oranlarım gösterir tablo, 100 Ier düzeyinde aşağıya çıkarılmıştır. 

Harcama kalemi 

100 
200 
300 
400 
500 
800 

A ç ı k l a m a 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim mallan ve malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Diğer ödemeler 

TOPLAM 

ödeneği 
Bütçe 

134.217.000 
630.000 

14.823.000 
30.540.000 
3.300.000 

40.000 

183.550.000 

Aktarmalar 
Eklemen 

14.371.952 
— 

15.550.000 
1.400.000 

85.000 
— 

31.406.952 

Düşülen 

475.000 
— 
635.000 

1.400.000 
— 
— 

2.510.000 

Toplam 
ödenek 

148.113.952 
630.000 

29.738.000 
30.540.000 
3.385.000 

40.000 

212.446.952 

Ha 

Bu faaliyette 100 Personel giderlerinde gerçekleşme oranı % 99 dolayında olmuştur. İptal oranı da % 1 dir. 
Yıl sonu ödeneğine göre toplam olarak gerçekleşme oranı % 86 olmuştur iptal ise % 14 olmuştur. 
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PROGRAM 
ALT-PROGRAM 
FAALÎYET-PROJE 

D 

Harcama kalemi 

101-02-2-001-610 

2) 

Harcama kalemi 

101-02-2-003-710 

3) 

Harcama kalemi 

101-02-2-005-710 

4) 

Harcama kaltmi 

101-02-2-006-710 

Harcama 
Kalemi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
02 Destek Hizmetleri 

001 Destek Hizmetleri 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
BÜTÇE YILI : 1983 
DAİRESİ : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUMU 

II YATIRIM HARCAMALARI 

A ç ı k l a m a 
Bütçe 

ödeneğ) 
Aktarmalair Toplam Harcam 

Eklenen Düşülen ödenek topla 

Taşıt Alımları 2 800 000 — — 2 800 000 2 7 
Sayıştay Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere (4x2) 2 adet Station Wagon tenezzüh şasi (küçüktip) araba alınm 
Bu harcama kaleminde gerçekleşme oram % 98, iptal oranı ise % 2 olmuştur. 

A ç ı k l a m a 
ıBütçe 

ödeneği 
Aktarmalar 

Eklenen Düşülen 
Toplam 
ödenek 

Harcam 
topla 

Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderleri 85 000 000 264 500 000 — 349 500 000 338 1 

Bu harcama kalemindeki ödenek Sayıştay Başkanlığı Arşiv İnşaatı için harcanmış, gerçekleşme oram % 97, iptal oranı i 

A ç ı k l a m a 
Bütçe 

ödeneği 
Aktarmalair 

EMenen Düşülen 
Toplam 
ödenek 

Harcam 
topla 

Yapı, Tesâs ve Büyük Onarım Giderleri 60 000 000 60 000 000 

Bu ödenek Eğitim Tesisleri inşaatı için ayrılmış olmasına rağmen, sonradan bu inşaattan vazgeçilmiş bu ödeneğin 15 
45 000 000,— TL.'sıda 101-02-2-006-910'a aktarılmıştır. 

A ç ı k l a m a 
Bütçe 

ödeneği 
Aktarmalair 

Eklenen Düşülen 
Toplam 
ödenek 

Harcam 
topla 

Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderleri 1 000 000 — — 1 000 000 

Bu harcama kalemini muhafaza bakımından 1 000 000,— TL. ödenek konmuş fakat harcama gerçekleşmediği için t 

Açıklama 

900/910 Kamulaştırma ve 
Satm Alımları 

Bütçe 
Ödeneği 

18 000 000 

Aktarmalair 
Eklenen Düşülen 

45 000 000 — 

Toplam 
ödenek 

63 000 000 

Harcamalar 
toplamı 

__ 

Harcama 
oram 

___ Bina 

Bu harcama kaleminden Sayıştay Personeli için yaptırılacak Lojman inşaatı için 101-02-2-005-710'dan 45 000 000,— T 
ödenek, Emlâk Kredi Bankası Ankara Merkez Şubesine avans olarak ödenmiştir. Yalnız adı geçen ödenek yılı içinde h 
yapılmak üzere aktarılmıştır. 
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 111 İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
ALT PROGRAM 01 İNCELEME İŞLEMLERİ DAİRESİ 
FAALİYET-PROJE 001 İNCELEME İŞLERİ KURUMU 

1983 
SAYIŞTAY BAŞKANL 

I — CARİ HARCAMALAR 

Bu projedeki ödenekler «İnceleme İşleri» hizmetlerinli karşılamak üzere alınmıştır. 
Bu faaliyetlerdeki bütçe ödeneği yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar topüamı ile harcatma v 

aşağıda çıkarılmıştır. 
Harcama 

Kademi 

100 
200 
300 
400 
500 

A ç ı k l a m a 

Personel güderleri 
Yöliuklr 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malz. alan. 
Demirtbaş alımları 

Toplanı 

Bütçe 
Ödeneği 

485 845 000 
60 855 000 
12 645 000 
6 000 000 
2 200 000 

567 545 000 

Aktarmalar 
Eklenen 

24 779 763 
— 

3 700 000 
— 
— 

28 479 763 

Düşülen 

1 300 000 
— 

4 200 000 
— 
— 

5 500 000 

Toplam 
Ödenek 

509 324 763 
€0 855 000 
12 145 000 
6 000 000 
2 200 000 

590 524 763 

Harcamalar 
Toplamı 

509 119 952 
53 366 857 

9 901 422 
5 553 260 

573 830 

578 517 321 

Bu faaliyette 100 Personel giderlerinin gerçekleşme oram % 100'e varmıştır. Bu faaliyetin lOO'ler düzeyindeki toplam gerçekleşm 
alınmıştır. 

H — YATIRIM HARCAMALARI 

Harcama; Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği 
Aktarmalar 

Eklenen Düşülen 
Toplam 
Ödenek 

Harcamalar 
Toplamı 

Harc 
Ora 

111-01-2-002-620 Makine, teç., alım. 
ve büyük onarımları 34 000 000 20 000 000 — 54 000 000 1 044 948 

Bu harcama kaleminde ı% 2'lik bir harcama gerçekleşmiş, % 8'lik bir ödenek iptal edilmiştir. Geri kalan % 90 tutarındaki 49 
dışından «IBM» makinesi alınmak üzere Koç-Burrouıgh.s firmasına avans olarak açılmış yıl içinde gerçekleşmediği içlin 1984 yılına öd 
tarılmıştır. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
PROGRAM 111 İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
ALT - PROGRAM 02 YARGI VE KARAR HİZMETLERİ DAİRESİ 
FAALİYET-PROJE 001 Yargı ve Karar Hizmetleri KURUMU 

1983 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 
Sayıştay Başkanlığının «Yargı ve Karar Hizmetleri» ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere bütçe ile alınmış bulunan ödenekler, yıllı 

sonundaki yıl sonu ödenek toplamı, yapılan harcamalar ve harcama oranlan, 100 1er düzeyinde olmak üzere aşağıdaki taibloda gösterilmiş 

Harcama kalemi 

100 
200 
300 
400 

A ç ı k l a m a 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme ahırnlan 

TOPLAM 

Bütçe 
ödeneği 

145.038.000 
660.000 

1.740.000 
550.000 

147.988.000 

Aktarmalar 
Eklenen 

13.027.358 
— 
500.000 
—, 

13.527.358 

Düşülen 

— 
— 
— • 

' — 

Toplam 
ödenek 

157.565.358 
660.000 

2.240.000 
550.000 

161.015.358 

Harcam 
toplam 

156.3 

7 
4 

157.6 

Bu faaliyette 100 Personel giderlerinde gerçekleşme oram % 99 dolayında olmuştur. İptal oranı da % 1 dır. 
Yıl sonu itibariyle hu faaliyette gerçekleşme oram % 98, iptal oram ise % 2 olmuştur. 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 900 HİZ. PROG. DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER BÜTÇE YILI 
ALT - PROGRAM 04 SOSYAL TRANSFERLER DAİRESİ 
FAALİYET-PROJE 05 BORÇ ÖDEMELERİ KURUMU 

1983 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞ 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞ 

D 
2) 

3) 

Harcama kalemi 

900-04-3-421-950 
900-05-3-521-960 

900-05-3-522-960 

A ç ı k l a m a 

Memurların öğle yemeğine yardım 
Personel giderleri 
Geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
'borçlar 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçlan 

ödeneği 
Bütçe 

7.286.000 
4.000.000 

1.000.000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

—, — 

1 

Toplam 
ödenek 

7.286.000 
4.000.000 

1.000.000 

Harcam 
topla 

7.2 
3.2 

8 

TOPLAM 12.286.000 12.286.000 113 

1) Malîye Bakanlığının yayınladığı, Bütçe Rehberindeki esaslar dahilinde personel mevcudunun % 60 ve günde 40,— TL. hesabıyla 2 
neğin tamamı % 100 olarak harcanmıştır. 

2) Eski yıllara ait eczane, hastanelerce gönderilen tedavi giderleri, ile kıdem tazminatı vs. hakların harcanması yapılmış olup, harcama 
iptal oranı ise % 20 olmuştur. 

3) Bir önceki Bütçe yılında ödeme imkânı olmayan ulaştırma, yakacak, akaryakıt, elektrik, su ve havagazı ve diğer şahıslara bu harc 
bulunulmuştur. Bu ödenekten harcama gerçekleşme oram % 80, iptal oram ise % 20 olmuştur. 
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DAİRESİ : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUMU : 

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

Alt Ödenek Faaliyet Harcatma 
Program Program türü proje kalemi 

Harcatma 
kalemi 

Harcama tutan 

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN ÖDENEK 
ÜSTÜ HARCAMA YOKTUR 
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YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 
KURULUSU : SAYIŞTAY B 

H A R C A M A L A R 

DAİRE Mahsup süresindeki 
KODU DAÎRE ADI Yılı içindeki harcamalar harcama Toplam 

04 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 1 040 809 612 264 500 000 1 305 3 
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BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

DAtRESÎ 
KURUMU 

SAYIŞTAY 

Kodu 
gelür Açıklama 

Özel gelirin Geçen yıldan Bu yıl içinde 
yatırıldığı saymanlık devreden alınan Toplam tahsilat 

Y O K T U R 
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RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
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Karar No : 16 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sayıştay Başkanlığı 1983 malî yılı kesinhesaplarmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt defterlerine uygun olduğu anla 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ahmet Yılmaz 
Giresun Milletvekili 

T. B. M. M. Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Başkanvekili 
Halil Orhan Ergüder 
îı&tanbul Milletvekili 

Söz 
Fahri 

Malaflya M 

(Kâtip 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak Milletvekili 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane MUletvekiM 

M. Memdu 
ıBursa M 

İdris Gürpınar 
Muğla Milletvekili 

İmzada bulunamadı 

Hilmi Biçer 
Sinop Milletvekili 

S. Fevz 
Zonguldak 
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