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M A D D E 1. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 1 Ocak 1988 tarihinden 
itibaren en geç 30 Nisan 1988 tarihine kadar geçecek dönemde, her ay için 1987 Mali Yılı Büt
çe Kanunları " A " işaretli cetvellerine dahil personel ödeneklerinin sekizde biri, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçelerinin transfer tertiplerinde yer alan 
ödeneklerin altıda biri, diğer bütçe tertiplerindeki ödeneklerin onda biri hesabı ile bulunacak 
miktara kadar toplam harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. 

M A D D E 2. — Yürürlükteki hükümler uyarınca Devlet gelirlerinin (katma bütçe gelir
leri dahil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. 

Ayrıca, 1988 yılında tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek olan Gelir Vergisinin uygulaması 
bakımından Bakanlar Kurulu: 

a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan safî kazançları, 1988 
yılı gelirleri için, 

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı maddesinde yer alan temel 
göstergeleri ve hayat standardı göstergelerini, 1988 yılında beyan edilecek olan 1987 yılı gelir
leri için, 

Kalkınmada öncelikli yörelerde farklı miktarlarda tespit etmeye yetkilidir. 
Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yetkiler, birinci ve ikinci 

derecede kalkınmada öncelikli yöreler için farklı miktarlar tespit edilmek suretiyle de kullanı
labilir. Ancak, yeniden tespit edilecek bu miktarlar; 1987 yılı götürü safi kazançları ve 1986 
yılı gelirlerine ilişkin hayat standardı göstergeleri için Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış mik
tarlardan az olamaz. 
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M A D D E 3. — 1987 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihalelerine ve 
emanet usulüyle yapılmakta olan işlere ait ödemelere 1 inci madde ile belirlenen sınırlar dahi
linde devam olunur. 

Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ile tabiî afetler sonucu hasıl ola
bilecek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu dairelere ta
ahhüde girişme yetkisi verebilir. 

M A D D E 4. — Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer mevzuat hüküm
leri uyarınca bütçe kanunları ve eki cetvellerde tespiti gereken katsayı, miktar ve limitleri be
lirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

M A D D E 5. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 1.1.1988 -
30.4.1988 döneminde, 1987 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesi hükümleri dairesinde 

ve bu madde ile belirlenen limitin yarısına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma ak
dine yetkilidir. 

M A D D E 6. — Hazine bonoları ve avanslarla ilgili işlemlere 1987 yılı Bütçe Kanunu
nun 36 ncı maddesinde belirtilen hükümler dairesinde devam olunur. T.C. Merkez Bankasın
ca Hazineye açılacak kısa vadeli avans limitinin hesabında 1987 yılı bütçe ödenekleri toplamı
na bu Kanunla verilen ödeneklerin eklenmesi ile bulunacak tutar esas alınır. 

M A D D E 7. — Olağanüstü Halin gerektirdiği hizmetlerin yapılmasını sağlamak üzere, 
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçe
lerinde bu amaçla yer alan ödenekleri İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

M A D D E 8. — 9.11.1983 gün ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun kira bedelle
ri ile ilgili 5 inci maddesi 1988 mali yılında Maliye ye Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek hükümler dahilinde uygulanır. 

M A D D E 9. — 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 
üncü maddesinin (c) bendinde yer alan yüzde 3,5 oranı 1988 yılında yüzde 1 olarak uygulanır. 
Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde 1'e kadar azaltmaya 
yetkilidir. 

M A D D E 10. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşla
rın 1987 yılı kârlarından Hazineye isabet eden kısımlarını, anılan Kanun Hükmünde Kararna
mede belirtilen kısıtlamalara bağlı kalmaksızın, kısmen veya tamamen bütçeye gelir kaydet
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

M A D D E 11. — 7.2.1967 gün ve 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında 
Kanun ile değişikliklerinin yürürlük süresi, 31 Aralık 1988 tarihine kadar uzatılmıştır. 

M A D D E 12. — 2983 sayılı Kanunla teşkil olunan Kamu Ortaklığı Fonu, 2985 sayılı 
Kanunla teşkil olunan Toplu Konut Fonu, 3238 sayılı Kanunla teşkil olunan Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu, 3230 sayılı Kanunla teşkil olunan Tanıtma Fonu ve 3294 sayılı Kanunla 
teşkil olunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile kanunlarla veya kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer fonların hasılatlarının yüzde 30'unu geç
memek üzere, Başbakanın onayı ile belirlenecek kısımlarını bütçeye gelir kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

M A D D E 13. — Türkiye Elektrik Kurumu, belediyelere satmış olduğu elektrik bedel
lerinin vadesinde ödenmeyen kısımlarını, 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 34 üncü ve 
müteakip maddeleri gereğince ilgili belediyelere ödemesi gereken Elektrik ve Havagazı Tüke
tim Vergisinden mahsup suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. 

M A D D E 14. — Bu Kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 1988 
Mali Yılı bütçelerine maledilir. 

M A D D E 15. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1987 Mali Yılı Genel 
ve Katma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

M A D D E 16. — Bu Kanunun uygulamasından doğacak aksaklıkları gidermeye, tedbirleri 
almaya ve gerekli her türlü bütçe işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

M A D D E 17. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 18. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 

30/12/1987 
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T B M M KARARI 
Bakanlar Kuruluna Güvenildiğine Dair 

Karar No. 45 Karar Tarihi : 30.12.1987 

İstanbul Milletvekili Turgut ÖZAL Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.12.1987 tarihli 6 ncı Birleşiminde yapılan güven oylama
sında, (153) red oyuna karşı (290) kabul oyuyla güven almıştır. 

30/12/1987 

Başbakan Turgut Ö Z A L Tarafından 25/12/1987 Tarihinde 
Millet Meclisinde Okunan Hükümet Programı 

Sayın Başkan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
Yüce Meclisi Bakanlar Kurulu ve şahsım adına en derin saygılarımla, selâmlıyorum, Önü-

müzdeki beş yılın milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz 
ediyorum. 

14 Aralık 1987 günü Hükümetin istifasını Sayın Cumhurbaşkanına sundum, aynı gün 
Sayın Cumhurbaşkanı yeni Hükümeti kurma görevini tekrar şahsıma tevdi ettiler. Hazırladı-
ğım Hükümet listesi kabul buyurulunca 21 Aralık 1987 günü 46. Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti teşekkül etti. Anayasanın 110. maddesi gereğince Hükümet Programını yüksek heyetinize 
takdim etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem Milletvekilleri, 
29 Kasım Milletvekili Genel Seçimlerinde bizi tekrar iktidar olarak görevlendiren; ter

cihini huzur, güven, istikrar ve kalkınmanın idamesi için kullanan aziz milletimize A N A V A 
T A N PARTİSİ Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. 

29 Kasımda sandıktan çıkan başlıca sonuçlar şöyledir: Seçime giren yedi partiden sade
ce üçü % 10 barajını aşabilmiştir. Barajı aşamayan partiler dahil, 104 seçim çevresinin 86'sında 
A N A V A T A N birinci partidir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya dahil 67 ilin 
55'inde A N A V A T A N birinci partidir. Bu tesbit ANAVATAN'ın bütün yurt sathında topye-
kün olarak desteklendiğini gösteren en önemli husustur. 

Seçim sistemi hakkında da şunları söylemek isterim: % 10 barajı ve çevre barajı 1983 
seçimlerinde de aynen mevcuttu. Bizim zamanımızda yapılan değişiklik, yedilik seçim çevrele-
rinin altıya indirilmesi ile kontenjan milletvekilinin sisteme dahil edilmesinden ibarettir. Bu 
seçimlerde kontenjan olmasaydı A N A V A T A N PARTİSİ 292 yerine 285 milletvekili çıkarırdı. 

Mecliste grubu bulunan partilerin aldığı oyların toplam oylara nisbeti % 80.2'dir. Bu 
nisbet 100 kabul edilip, grubu olan partilerin oy nisbeti buna göre hesap edildiğinde A N A V A 
T A N PARTİSİ % 45.3, SHP % 30.8, DYP % 23.9 olmaktadır. Hesap edilen bu oy nisbetileri 
1983 seçimlerinde sırasıyla A N A V A T A N Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Parti
sinin aldıkları oylara aynen tekabül etmektedir. 

Seçim sistemi hakkında son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu seçim sistemi istik
rarın muhafazasını ve güçlü hükümetlerin kurulmasını sağlamaya yöneliktir. Nihaî hedef ola
rak Türkiye'yi iki partiye götürür. Bilinmesi ve unutulmaması gereken esas husus ise seçim 
sisteminin bütün partilere aynı şekilde uygulandığı ve herkese eşit haklar tanıdığıdır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Geride bıraktığımız dört yıl, siyasi ve ekonomik istikrarın güçlendiği, sosyal problem

lerin çözülerek hafiflediği, herkesin yarınından emin ve geleceğe güvenle baktığı, demokrasi
nin yerleştiği, ülke itibarının arttığı bir dönem olmuştur. 

Türkiye Anavatan iktidarı döneminde cehaleti ve karanlığı yenmiş, çeşmeden akan su-
yuyla, otoyolları, köprüleri, telefonu, pırıl pırıl şehirleri, ışıl ışıl köyleriyle medeniyete doğru 
koşmuş, çağ atlamıştır. 

Türkiye Anavatan iktidarıyla, seçim kazanmak uğruna mali ve ekonomik yapıyı tahrip 
eden, hazineyi batıran tavizci ekonomik anlayışı terkedip, ekonomiyi ülke imkânlarına ve ger
çekçi kaidelere göre yöneten bir anlayışa kavuşmuştur. 
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Türkiye Anavatan iktidarıyla, kavgasız, döğüşsüz, küskünlüğü ve kaprisi olmayan bir 
siyasi dönem geçirmiş, sevgiye dayanan, uzlaşmacı, medeni ve seviyeli bir siyasi faaliyetin gü
zel örneklerini yaşamıştır. 

Türkiye Anavatan iktidarıyla, sivil idare döneminde Anayasasını değiştirebilen, demok
rasinin geliştiği ve yerleştiği bir ülke hüviyetini kazanmıştır, 

Türkiye Anavatan iktidarıyla, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirme
nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin makûs talihini yenmenin akılcı temellerini 
atmıştır. 

Türkiye Anavatan iktidarıyla, fakir ve fukaranın ızdırabını durduracak, insanını yuva 
sahibi yapacak, savunma sanayiini kuracak mali kaynakları bütçe dışından sağlamış, ülke po
tansiyelini öncelikli hedeflere seferber etmeyi başarmıştır. 

Hülâsa, Türkiye Anavatan iktidarıyla ilim ve medeniyeti kucaklamış, ölçülü ve seviyeli 
bir siyasi anlayışla, daha ileri, daha güçlü ülke olma yolunda tarihi hamleler yapmıştır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. 
İlk Anavatan Hükümeti kritik bir dönemde iktidar olmuştur. 6 Kasım 1983 seçimi so

nucunda iktidar askeri yönetimden devralınmasına rağmen, demokratik sistem tam anlamıyla 
rayına oturtulmuştur. 9 yıldan beri devam eden sıkıyönetim son bulmuş 29 Kasım 1987 seçim
lerine sıkıyönetimsiz gidilmiştir Siyasi yasaklar kalkmış, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
na ferdi müracaat hakkı tanınmıştır. Uzun yıllardan beri arzu edilen, ancak daha önce 
Türkiye'nin şartları dolayısıyla cesaret edilemiyen, Büyük Ata tük 'ün muasır medeniyet sevi
yesi olarak hedef gösterdiği Avrupa Topluluğu'na tam üyelik müracaatını yapmak bize nasip 
olmuştur. 

Kuruluşumuzun ilk gününden beri belirttiğimiz gibi A N A V A T A N yepyeni bir partidir. 
Ülkemizin ve insanımızın yapısına uygun, milletimizin menfaatleri istikametinde birleştirici, 
hoşgörü ve uzlaşmayı siyasetin hara sayan bir partidir. Bugün Türkiye'de rahat ve medeni 
bir tartışma ortamı mevcuttur. Farklı düşüncelere ve siyasi görüşlere sahip olanlar eskiye göre 
birbirlerine daha fazla tahammüllü ve hoşgörülüdür. Vatandaşlarımız, farklı görüşlere de sa
hip olsalar dost ve kardeş olarak bir arada bulunmanın huzurunu yaşamakladırlar. Bu orta-
mın meydana gelmesinde A N A V A T A N PARTİSİ'nin şüphesiz ki büyük rolü olmuştur. 

Değerli Milletvekilleri, 
1980'lerin sonuna yaklaşırken, siyasi hayatımızdaki eğilimler, 1970"li yılların Türkiye'-

sinden çok farklıdır. Milletimiz, vatandaşımız aşırılıktan ve kavgadan hoşlanmıyor. Hele bu 
gibi vasıfları kendisini idare etmeye talip olanlarda görmeyi hiç istemiyor. A N A V A T A N Par
tisi olarak biz daha başlangıçtan itibaren barışı ve sevgiyi kendimize şiar edindik. İktidar ol
mayı kavgada değil, sevgide gördük. 

Seçim Beyannamemizde şunu söylemiştik : 
"Önümüzdeki dönemde en önemli meselelerimiz siyasi ve ekonomik istikrarın ve buna 

bağlı olarak huzur ve güvenin devam ettirilmesidir. Herşeyin başında ise siyasi istikrar gel
mektedir. Bu da birlik, beraberlik içerisinde, birbirleriyle uyumlu bir siyasi kadronun tek ba
şına iktidar olması ile mümkündür." Aziz milletimiz bu görevi A N A V A T A N PARTİSİ'ne 
tevdi etmiştir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Hükümet olarak siyaseti, açık olmayan fikir ve tedbirlerin, yapılamayacak işlerin, yeri

ne getirilemeyecek vaadlerin, sloganlardan ibaret programların itibar edildiği bir hizmet alanı 
olarak görmüyoruz. Sadece bize karşı olduklarını söyleyerek hizmete talip olanların hizmet 
vermelerinin mümkün olmadığına, herkesin neyi, nasıl yapacağını, kaynağı nereden bulacağı
nı açıkça ifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün ve yarın sorunlarımızın geçici tedbirler
le, kulağa hoş gelen sloganlarla çözülebileceğini sanmak bilgisizlik değilse gaflettir. 
Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, toplumumuz bu çeşit yaklaşımlara itibar etmemekte, muh-
teva ve tutarlılık aramaktadır. 

A N A V A T A N iktidarı Türkiye'nin meselelerine yepyeni bir bakış tarzı getirmiştir. Eko-
nomik ve sosyal meselelere getirdiğimiz çözümler geçmişten tamamiyle farklı olduğu gibi, bi-
zatihi siyasi meselelere yaklaşımımız kavgadan uzak, uzlaşıcı ve yapıcıdır. 
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A N A V A T A N PARTİSİ'nin T.B.M.M.'nde yaptığı çalışmalar ve Hükümet icraatıyla 
son dört yılda Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiği ortadadır. Türkiye büyük bir gelişme 
ve yapı değişikliği içerisindedir. 30 - 40 yılda, hattâ Cumhuriyet süresince yapılamayan, ya
pılmasına cesaret dahi edilemeyen ekonomik, sosyal ve idarî reformlar 3 - 4 yıla sığdırılabil-
miştir. İleri ve modern bir ekonomik sistemin hemen hemen bütün temel taşları yerli yerine 
oturtulmuş, rekabete dayalı serbest pazar ekonomisini çalıştıracak şartlar sağlanmıştır. 

Değerli Milletvekilleri, 

İktidarımızın son dört yıllık döneminde yaptıklarımız ve elde edilen başlıca sonuçlar 
şöyledir : 

• Kambiyo rejimi kökünden değiştirilmiş, döviz suç aleti olmaktan çıkarılmıştır. Bu
gün ülkemiz dünyanın en rahat kambiyo rejimlerinden birine sahiptir. 

• Vergi sistemi modernleştirilmiştir. 25 yıldan beri sadece sözü edilen K D V uygula
maya konulmuştur. 

• Gümrükler bütünüyle gözden geçirilmiş, koruma makul nisbetlere indirilmiş, Türki
ye'yi dışarı açılmaya teşvik edecek şartlar getirilmiştir. 

• Faizler büyük ölçüde serbest bırakılmıştır. 
• Tekeller kaldırılmıştır. 
• Köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklığı senetleri çıkarılarak gönüllü tasarruflar 

teşvik edilmiş, sermaye piyasası kurulmuştur. 
• Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma Sanayiini Geliştirme Fonu, Sos

yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gibi, genel bütçe dışında fonlar teş
kil edilerek önemli kaynak arttırıcı tedbirler alınmıştır. Böylece konut, baraj, köprü, 
enerji santralları ve savunma sanayii yatırımlarında büyük hamleler başlatılmıştır. 
Sosyal Dayanışma Fonundan yüzbinlerce vatandaşımıza yardım yapılmaktadır. 

• Dünyada ilk defa olarak Türkiye'de alt yapı projelerinde YAP-İŞLET-DEVRET mo-
deli geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Takip edilen ekonomik politikaların neticelerini en iyi şekilde. G S M H , ihracat ve Türki-
ye'nin dış kredi itibarında görmekteyiz : 

• G S M H 1984'te % 5.9, 1985'te % 5.1, 1986'da % 8 artmıştır. 1986 yılı büyüme hızı 
son on yılın en yükseğidir. 1987 yılında ise % 6.8 civarında bir büyüme hızı beklen
mektedir. 1984-1987 döneminde ortalama büyüme hızı % 6.5'tur. 

• Son iki yılda işsizlik hem nisbet, hem de mutlak değer olarak azalmaya başlamıştır. 
• 1979 yılında ihracatımız 2.2 milyar dolar ve bunun % 35'i sanayi mallarıydı. Bu yıl-

ki ihracatın ise 10 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bunun % 80'i sanayi 
mallarıdır. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkelerine çok çeşitli sanayi malları ihraç 
eder hale gelmiştir. 

• Türkiye son dört yılda kredi itibarı en sür'atli yükselen ülkedir. 
• Lüks ithalât sayılan araba, sigara ve diğer malların yıllık ithalâttaki payı % 2'dir. 

Daha önce ülkeye çeşitli şekillerde kaçak olarak sokulan bu mallardan son üç yılda 
devletin aldığı gümrük ve fon bir trilyon liradan fazladır. Bu paralar başta Toplu 
Konut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu olmak üzere çeşitli alanlarda kul
lanılmaktadır. 

• Tarımda önemli üretim artışları kaydedilmiştir. 1984 - 1987 döneminde tarımın or
talama gelişme hızı % 4'tür ve bu hız plân hedefinin hayli üzerindedir. 

• 23 baraj tamamlanmıştır. Halen 79 baraj inşa halindedir. Son dört yılda 600 bin 
hektar civarında alan sulamaya açılmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi bütün hı-
zıyla devam etmektedir. Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli muhtemelen 1991'de hizme
te girecek, Harran Ovası sulanmaya başlanacaktır. 
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• Fatih Sultan Mehmet köprüsü 1988 Mayısında hizmete girecektir. 
• Toplu Konut Fonu'ndan 600 bin adet konut finanse edilmiş ve edilmektedir. 
• 1983 yılında dış turizm gelirimiz 411 milyon dolar, yatak kapasitemiz 66 bin idi. Bu 

yıl sonunda yatak kapasitesi 120 bini bulacak, dış turizm geliri ise 1.5 milyar dolar 
civarında olacaktır. 

• Türkiye'nin çimento üretimi 1983'te 13.6 milyon ton, 1987'de 21.5 milyon tondur. 
Demir - Çelik üretimi ise 1983'te 3.9 milyon ton, 1987'de 7 milyon tondur. 

• Linyit üretimi 1983 yılında 23.8 milyon ton, 1987 yılında ise 45 milyon tondur. 
• Cumhuriyet süresince 1983 sonuna kadar 24.400 köye elektrik verilmesine mukabil, 

son dört yılda 33.800 köy ve mezraya elektrik götürülmüş, birkaç köy dışında elek
triksiz köy kalmamıştır. 

• 580 bin adet gecekondu ve imar affından faydalanan yapıya elektrik bağlanmıştır. 
• Elektrik enerjisi üretimi 1983 yılında 27.3 milyar Kwh, 1987'de 45 milyar Kwh'tır. 
• Savunma sanayiinde önemli hamleler yapılmıştır. Türkiye'de yapılan ilk F-16 jet uçağı 

1987'de göklerde uçmaya başlamıştır. 
• Haberleşmede büyük hamleler yapılmıştır. 1983 yılında toplam telefon hattı sayısı 

1.9 milyon, bunun 1.6 milyonu otomatik idi. 1987 de ise toplam telefon sayısı 4.8 
milyon ve bunun 4.4 milyonu otomatiktir. 1983 sonunda 10.272 köyde telefon ol
masına mukabil, bu yıl sonunda bütün köyler, 36.150 ünite telefona kavuşmakta
dır. Şehirler ve milletlerarası otomatik konuşma yapan köy sayısı 1983 yılında sadece 
12 iken, 1987 yılında 20 bindir. 

• Tamamiyle renkli televizyon yayınına iktidarımız döneminde geçilmiş, 
ikinci kanal TV başlatılmıştır. Televizyon haftalık yayın saati 1983 yı
lında 37 saat iken 1987'de 130 saate yükselmiştir. 

• Bakanlıklar ve bağlı birimler reorganize edilmiştir. 
• Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarılmıştır. 
• Yüksek öğrenimde yurt kapasitesi 1983 yılında 47 bin, 1987'de 110 bindir. Kredi 

verilen öğrenci sayısı 1983'te 29 bin, 1987'de 47 bindir. 
• Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun 

çıkarılarak sporumuza yenilikler getirilmiş, ilâve kaynaklar sağlanmıştır. 
• Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu çıkarılmış, uygulama başlatılmıştır. Çırakların 

mesleki eğitim süresince sigorta primleri devletçe ödenmektedir. 
• Belediyelere önemli mali kaynaklar tahsis edilmiş, yetkileri arttırılmıştır. 
• 103 kasaba ilçe yapılmıştır. 
• Gecekondu imar affı çıkarılmıştır. 
• Bürokratik işlemlerde formaliteler azaltılmıştır. 
• Mersin ve Antalya serbest bölgeleri açılmış, diğer iki bölgenin çalışmaları devam et

mektedir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

Önümüzdeki beş yıllık dönemde neler yapacağımızı belirtmeden önce bazı temel konu
lardaki görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Devlet, başta vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması olmak üzere, ada
letin temini, yurt savunması, emniyet ve asayişin sağlanması, sosyal ve iktisadi faaliyetlerin 
ve hizmetlerin en verimli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla gene millet tarafından kurulu 
müesseselerden meydana gelir. 

Devlet millet için vardır, Devletin millet ile bütünleşmesi esastır. 
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Refahın tabana yayılması, fakirliğin ve işsizliğin ortadan kaldırılması gayesiyle, sosyal 
adalet, sosyal güvenlik ve sosyal yardımın düzenlenmesi ve sağlanması; sosyal hizmet ve faali
yetlerin tanzim, teşvik, yönlendirilmesi ve gereğinde doğrudan yapılması devletin başlıca gö
revleri arasındadır. 

İktisadî faaliyetlerde devlet genel olarak bütün millete hitap edecek altyapı mahiyetin
deki hizmetlere yönelmelidir. 

Asıl olan devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, milletin zenginliği sonucu 
devletin zengin olmasıdır. 

Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve işleyişinde temel prensip, işlemlerin müessir, sür'-
atli ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. 

Bunun için sistem açık, basit ve kolayca anlaşılır olmalıdır. Devlet kuruluşlarının haki
kî ve hükmî şahıslarla ilişkilerinde itimat esas, şüphe istisnaidir. 

Sistemin işleyişinde iyiliğin ve faziletin hakim kılınması, verimin geliştirilmesi hedefi
mizdir. 

Değerli Milletvekilleri, 
Adalet mülkün temelidir. 
Adaletin temini ve dağıtımı, kişi hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğünün korun

ması devletin temel görevleri arasındadır. 
Adalet, hak ve hürriyetlerin teminatı olduğu kadar, hürriyetlerin kamu menfaatleri aley

hinde kullanılmamasının da teminatıdır. 
Kanun önünde eşitlik esastır. 
Adaletin vatandaşlar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın gerçekleştirilmesi, millî 

birlik ve beraberliğin tesisinde ve devlete güvenin temininde aslî unsurdur. 
Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. 
Adalet sür'atle yerine getirilmeli, cezalar müessir ve caydırıcı olmalıdır. Geciken adalet 

yerine gelmemiş adalettir. 
Adalet Bakanlığı ve yargı organlarının imkânlarının geliştirilmesi, sistemin moderni

zasyonu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kanunların mahkemelerin yükünü azaltacak şe
kilde gözden geçirilmesi hedefimizdir. 

Toplumun maddî ve manevî olarak yükselmesinde ve yücelmesinde temel unsur insandır. 
Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetle

re sahiptir. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifadesini bulan bu hak ve hürriyetlerin sağlan-

ması ve teminat altına alınması için hukuka bağlı ve hukukun üstünlüğünü esas alan devlet 
nizamını temel şart görürüz. 

Avrupa insan Haklan Komisyonuna ferdi müracaat hakkının gerçekleştirilmesi bu açı
dan çok önemli bir adımdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Millete en iyi hizmet verilebilmesi, devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edile

bilmesi ancak demokratik sistem ile mümkün olabilir. 
Demokrasi insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hürri

yetlerinin en iyi şekilde korunduğu sistemdir. 
Temel vasıflan adalet ve hukukun üstünlüğü olan demoktarik sistem, insan şeref ve 

haysiyetinin, söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en güvenilir teminatıdır. 
Millet hakimiyeti demokrasinin esasıdır. 
Halkın serbest oyu ile seçilmiş üyelerden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi milli ira

denin ve millet hakimiyetinin en üst seviyede tecelli ettiği müessesedir. 
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Siyasi partiler demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
İstikrarlı ve kuvvetli hükümet, devlet idaresinin müessir bir şekilde yürütülmesinin ilk 

ve en önemli şartıdır. 
Demokratik sistemi, insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, ortadan kal

dırmaya yönelik her türlü hareketin karşısındayız. 
Demokratik düşünce ve haklara karşı olan her çeşit rejimi ve tasarrufu reddederiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Herkes Anayasamızın teminatı, altında vicdan dini inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. 

Lâiklik,.Türkiye Cumhuriyetinin en önemli unsurlarından biridir. 
Maddi ve manevî gelişmeyi birlikte sağlamanın zaruretine inanırız. 
Yüksek ahlâk sahibi dengeli bir nesil yetiştirilebilmesini teminen, devletin ilk ve orta 

öğretim kurumlarında din kültürü ve ahlâk öğretimi yapılması için gerekli tedbirleri almasını 
zorunlu görürüz. 

Lâikliği, manevî değerlerin korunmasında, vicdan, dini inanç ve ibadet hürriyetinin uy
gulanmasında ve dini kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı bir unsur olarak anlamıyoruz. 

Söz, düşünce ve kanaat hak ve hürriyetlerinin kullanılmasında, hür ve bağımsız basının 
önemini bilhassa vurgulamak isterim. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sosyal ve iktisadî gelişmenin ahenkli, sür'atli, verimli olması, kaynakların en iyi şekil

de değerlendirilmesi için planlamayı önemli görürüz. 
Hükümetimiz, katı ve dogmatik merkezî plânlamanın tamamiyle dışında, demokratik, 

kuruluşların ve fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini kullanmalarına ve geliştirmeleri
ne imkân veren, düzenleyici, yönlendirici ve denge kurucu bir plânlama anlayışına sahiptir. 

Değerli Milletvekilleri, 
Hükümetimiz milliyetçi ve muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı serbest piya

sa ekonomisini esas almaktadır. 
Milliyetçilik anlayışımız, Büyük Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda, devletin bağım

sızlığını, milletimizin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko
ruyan bir muhtevaya sahiptir. 

Muhafazakârlık anlayışımız, milli, mânevi ve ahlâki değerlerimize, kültürümüze, tari
himize, örf, adet ve geleneklerimize bağlılığımızın ifadesidir. İyi olanın, güzel olanın, kıymetli 
olanın muhafazasıdır. İlerlemeye açık, modern, müreffeh, büyük ve kudretli bir Türkiye en 
büyük emelimizdir. 

Sosyal adaletçiyiz. Ülkemiz nimetlerinden herkesin hak ve adalet ölçüleri içerisinde is
tifade etmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak sosyal adalet anlayışımızın esasını teşkil 
eder. Bizim kıymet hükümlerimiz içinde komşusu aç yatarken tok uyumak hoş görülmez. Ki
şinin kendi nefsi için istediğim başkaları için de istemesi esastır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
İktisâdi gelişmenin hızlandırılması, sosyal dengenin iyileştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve 

çalışmalarına göre gelişme arzularının teşvik edilmesi, gruplar arasındaki gelir dağılımı farklı
lıklarının pratik ölçüler içinde azaltılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının asgariye 
indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması iktisadi gelişme politikamızın esas
larını teşkil eder. 

Toplumdaki çeşitli grup menfaatlerinin bir bütünün tamamlayıcı unsurları olduğuna, 
bunların ahenkli bir şekilde millî menfaatler çerçevesinde birbirleriyle telif edilebileceğine 
inanırız. 
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Ekonominin tabiî kanunları içinde gelişmesini sağlamak üzere, ülke menfaatleri doğ
rultusunda müdahale ve tahditlerin asgariye indirilerek, rekabet şartlarının hakim kılındığı ser
best piyasa ekonomisinin uyulanması sistem tercihimizdir. Çünkü ekonomide haksızlıkları ve 
haksız kazançları önlemenin, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın ancak bu sis
tem içerisinde mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Bu genel hedeflere erişilmesi için ilkeler şunlardır : 
• Tasarrufların teşviki, tasarrufların ve kaynakların verimli ve sür'atli bir şekilde kul

lanımıyla, yatırım ve üretim artışlarının, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, 
• Dış ödemeler dengesinin istikrarlı çözüme kavuşturulması, ihracatın arttırılarak millî 

gelir içindeki payının yükseltilmesi, dış müteahhitlik, taşımacılık, turizm gibi döviz 
kazandırıcı hizmetlerin teşviki. 

• Enflasyonun makûl seviyelerde tutulması, fiyat istikrarının sağlanması. 
• İktisat, maliye, para ve kredi politikalarında karar bütünlüğünün sağlanması ve uy

gulamanın ahenk içinde yürütülmesi. 
• Karşılıklı menfaat dengesini esas alan bir anlayış içerisinde dış kaynaklardan fayda

lanılması ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi. 

İktisadî gelişmeyi güvenli ve sürekli bir hale getirmek için devletin başlıca rolü istikra
rın teminidir. Bu maksatla yurt içinde emniyet ve güvenin sağlanması, yurdun savunması, yurt 
içinde ve dışında memleketin ve vatandaşların haklarının korunması, adaletin en iyi şekilde 
tevzii devletin aslî görevleridir. 

İktisadî kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuruluşların ik
tisadî münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadî istikrarın sağlanmasına matuf sık 
sık değişmeyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir. 

İktisadî faaliyetlerde devlet, genel seviyede tanzim edici ve yönlendirici olmalı, detayla
ra müdahale etmemelidir. 

iktisadî faaliyetlerde devlet vatandaşın rakibi değil, aksine ona hizmet eden, gelişmesi
ni kolaylaştıran bir yardımcıdır. 

İktisadî kalkınmada devletin doğrudan doğruya yürüteceği faaliyetler genel olarak bü-
tün millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin yapılmasıdır. 

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji gibi tabiî kaynak
lar milletin varlığı olarak düşünülmelidir. Bahis konusu tabiî kaynaklar, geliştirme ve işletme 
hakları devletin koyacağı esaslar içinde fertlere veya fertlerin bir arada kuracakları teşebbüs-
lere bırakılmalıdır. 

Devlet sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir. İstisnaî olarak geri kalmış 
bölgelerde sınaî tesisler kurabilirse de, bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir. 

Sanayi, tarım ve ticarette mal ve hizmet üretiminin en sür'atli ve verimli şekilde yapıla
bilmesi, fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini iktisadî gelişmenin temel unsuru sayan 
bir sistem içinde mümkün olabilir. Hür teşebbüsü meydana getiren ferdi işletmeler, koopera
tif ve şirketler sisteminin temel uygulama araçlarıdır. 

Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri, 
1980 öncesinde uygulanan ekonomik sisteme "karma ekonomi" adı konmuştu. Bu sis

teme göre devlet ve özel sektör ekonomide benzer sahalarda, bazan da ortak yatrımlar kura
rak sınai ve ticarî faaliyetlerde bulunurlardı. 

Gene aynı yıllarda dışa kapalı bir ekonomi içerisinde ithal ikamesi yoluyla ithalattaki 
döviz ihtiyacı azaltılmaya çalışılırdı. 
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Çok partili demokratik sisteme geçişimizden bu yana, Türkiye her on yılda bir askerî 
yönetimle sonuçlanan bir fasit daire içerisindedir. Meselenin tahlili yapıldığında her on yılda 
bir dış ödemeler dengesinin çıkmaza girdiği, bunun ardından ekonomide krizin başladığı, da
ha sonra meydana gelen sosyal ve siyasî çalkantıları ise askeri yönetimin takip ettiği görül
mektedir. Ekonomik gelişmesini nüfus artış hızına göre bir türlü ayarlayamayan Türkiye son 
otuz yıldır içine düştüğü fasit daireden kurtulamamıştır. Çünkü hızlı kalkınma ihtiyacında olan 
Türkiye büyüme hızı yükseldikçe döviz bakımından zorlanmaya başlamış, sıkıntıya girmiştir. 

1950 - 1980 yılları arasında edinilen tecrübe, uygulanan iktisadi politikanın köklü bir 
şekilde değiştirilmemesi halinde Türkiye'nin bu fasit daire içerisinde kalacağı 1970'li yılların 
sonlarında çok açık ve seçik olarak görülmekteydi. 

Çare; ihracatı ve diğer döviz gelirlerini artırmaktı. Ancak, kapalı bir ekonomide, koru
ma altında verimsiz çalışan bir sanayi ile yüksek rekabet altında işleyen dış piyasalara mal sat
mak mümkün değildi. 

Çare sanayimizi önce yurt içinde kontrollü rekabete açmak, böylece verimliliğini artı-
rarak dış piyasalara girmekti. Çare turizmi geliştirmek, işçi gelirlerimizin mal olarak değil, 
para olarak ülkeye girişini sağlamaktı. Çare müteahhitlerimizi yurt dışında taahhüt işleri yap
maya ve iş adamlarımızı benzeri döviz kazandırıcı hizmetleri yapmaya teşvik etmekti. 

Dört beş kalemden teşekkül eden tarım mallarını ihraç ederek, ve ithal ihtiyacımızı it-
hal ikamesi ile iç piyasadan sağlamaya çalışarak döviz dengesini sağlamak mümkün değildi. 

1980 öncesi döviz darboğazını halletmek için uygulanan ithalat kotaları tahsis sistemi 
ve ucuz resmi döviz tahsisi devlet eliyle çok büyük rakamlara baliğ olan haksız kazançlara 
yol açmıştır. Aynı şekilde enflasyonu önlemek bahanesiyle piyasa fiyatlarının çok altında tah
sis yoluyla satılan KİT malları bir çok şahıs ve şirketi kolay yoldan zengin etmiş, iddia edile
nin aksine enflasyonu körüklemiştir. 

Yatırımcıya ucuz faizli kredi sağlamak gayesiyle, orta gelirli vatandaşımızın banka mev
duatlarına enflasyonun çok altında verilen faizler vatandaşın parasını bankalarda eritmiş ve 
onların zorlukla biriktirdikleri tasarruflarını yine enflasyonun altında faizlerle sanayi ve tica
ret kesimine transfer etmiştir. İşin daha kötüsü, enflasyondan daha ucuz faizli kredi imkânı
na kavuşanlar stokçuluk yoluyla büyük haksız kazanç sağlamışlardır. 

Eski ekonomik düzeni savunanlar yatırım yapmak için gerekli sermaye birikiminin Türk
iye'de başka türlü temininin imkânsız olduğunu söylemektedirler. Bizim anlayışımızda kazanç 
çalışılarak ve rizikoya girerek elde edilir. Kurmuş olduğumuz yeni ekonomik düzende, ne it
hal kotaları, ne döviz tahsisleri, ne de düşük fiyatlı KİT tahsisleri vardır. Faizler stokçuyu cay
dırıcı seviyede ve enflasyonun üstündedir. Orta gelirli vatandaşımıza bankadaki mevduatı için 
enflasyonun üstünde gelir sağlanmaktadır. Bizim sistemimizde sermaye birikiminde haksız ka
zanca yer verilmemiştir. 

A N A V A T A N İktidarı süresince dört yılda meydana gelen gelişmeler döviz fasit daire
sinin kırıldığını işaret eden önemli göstergelerle doludur. Dış ödemeler dengesindeki düzelme
ler, ihracat artışı ve ihracat yapısındaki değişiklikler müsbettir, kalıcı niteliktedir. Bu yıl ihracatın 
10 milyar dolar civarında olması beklenmektedir. İhracatın ithalâtı karşılama oranı 1980 yı-
lında % 37 iken, 1987'de % 72'dir. 1979 yılında sanayi mallarının ihracattaki payı % 35 iken, 
1987*de % 80'e çıkmıştır. Geçmiş yıllarda ihracatın yerinde saymasının başlıca sebebi ihraca
tın esas olarak tarıma bağlı olmasıydı. Daha da ilginç tarafı sadece tütün, pamuk, fındık ve 
kuru üzümün ihracatımızdaki payının 1950'de % 65, 1960'da % 54, 1970'te % 61, 1980'de 
% 37 olmasıdır. Bu nisbet 1987'de % 8 civarındadır. Akıllı ve iyi bir şekilde yönlendirilen 
ihracat politikasıyla Türkiye bugün dışarıya 3000 çeşit mal satar hale gelmiştir. Çok sayıda 
ülkeye, bütün gelişmiş sanayi ülkelerine ihracat yapılmaktadır. Ülke sayısının fazlalığı ve mal
ların çeşitliliği ihracatımızın sağlamlığını göstermektedir. Cari işlemler açığı bu yıl sonunda 
bir milyar doların altına inecektir. 
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1977/78'de süratle yavaşlamaya başlayan kalkınma hızı 1979'da - % 0.4 ve 1980'de - % 
1.1 iken 1984'de % 5.9'a, 1985 % 5.1'e 1986'da % 8'e erişmiştir. 1987'nin ise % 6.8 mertebe
sinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 1984 - 1987 döneminde ortalama büyüme hızı % 
6.5'tur. Bu aynı dönemde O E C D ülkeleri arasında en yüksek büyüme hızıdır. 

Değerli Milletvekilleri, 
1968 yılı ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolardı. Biz bu kadar ihracatı geçen Eylül ayının 

13 gününde gerçekleştirdik. 1979 yılının toplam ihracatı bu yılın Eylül ve Ekim aylarında ya
pılan iki aylık ihracat kadardır. 1979 yılında 14.2 milyar dolar olan borcumuzu o yıl 2.26 mil
yar dolar olan ihracatımızla 6.3 yılda karşılıyabiliyorduk. 1987 ortasında 33.1 milyar dolara 
erişen borcumuzu ise şimdi 3.3 yılda karşılayabilir duruma geldik. 

Türkiye'nin meseleleri, meselelerin muhteva ve boyutları çok büyük ölçüde değişmiş
tir, değişmektedir. Türkiye'nin bugünkü ekonomik meselelerine eski yılların anlayışıyla baka
rak tahlil etmek ve çare bulmak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Bu Hükümet dönemi sonunda ihracatımızı 20 milyar dolara ve turizm gelirlerimizi brüt 

5 milyar dolara çıkarmak imkân dahilinde görülmektedir. Türkiye'nin ekonomide elde ettiği 
sonuçlar dış dünyada da takdir edilmektedir. Nitekim kredi itibarımız 1979'da 93 ülke arasın
da 89'ncu sırada iken, 1987'de 109 ülke arasında büyük artış göstererek 45'inci sıraya yüksel
miştir. 

Ekonomideki gelişmenin devam etmesi için rekabete dayalı serbest piyasa sistemini güç
lendirecek uygulamalar sürdürülecektir. 

Bu meydanda KİT'lerin özelleştirilmesi çalışmaları hızlandırılacak, devletin yeni ticarî 
ve sınaî yatırımlara girmesi özel durumlar dışında sınırlandırılacaktır. 

Enflasyon üstü faiz politikasından ve devamlı ayarlanan kur sisteminden serbest faiz 
ve kur sistemine geçilecek, dönem içerisinde Türk lirasının konvertibıl olması gerçekleştirile-
cektir. 

Ekonomide kartelleşmeyi önleyici tedbirler alınacak, ithalât, tüketicinin korunması ve 
enflasyonla mücadelede etkin olarak kullanılacaktır. 

1983'de GSMH'nın % 16.4'ü olan yurt içi tasarruflar, uygulanan faiz politikaları, gelir 
ortaklığı senedi gibi tasarruf artırıcı tedbirlerle 1986 yılında % 22.9'a çıkmıştır. 1987 yılında 
bu rakamın % 25 olacağı tahmin edilmektedir. GSMH artışını hızlandırarak işsizliği azalt
mak politikası ancak yurtiçi tasarrufların arttırılması ile istikrarlı bir şekilde uygulanabilir. 
Bu bakımdan tasarruf artırıcı uygulamalara devam edilecektir. 

Yatırımların dış tasarruflar, özellikle yabancı sermaye girişi ile arttırılmasına devam edi
lecektir. 1980 yılında 97 milyon dolarlık yabancı sermayeye izin verilmişken 1986'da 364 mil
yon dolarlık yabancı sermayeye izin verilmiştir. 1987 yılında 500 milyon doların geçileceği tahmin 
edilmektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde yabancı sermayenin yılda bir milyar dolar sevi
yesine varacağı beklenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde ; 
• Kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sermayeyi tabana yay

mak için sermaye piyasasının geliştirilmesine daha fazla ağırlık verilecektir, 
• Kamu yatırımlarının ağırlıklı olarak altyapıya yönlendirilmesini, verimliliğin arttı

rılmasını ve sermayenin tabana yayılmasını kolaylaştırmak üzere, daha önce başlat
mış olduğumuz KİT'lerin özelleştirilmesi konusu önümüzdeki dönemin başlıca 
faaliyetleri arasında yer alacaktır. 

• Küçük tasarruf sahibinin haklarını korumak amacıyla şeffaf muhasebe usulleri ge
tirilecek ve bunların denetimini yapacak bağımsız denetleme kuruluşları ile muhase
be standartlarının tesbiti için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Yasama Bölümü Sayfa : 11 



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 1987 — Sayı : 19681 

• Bankacılık sektörünün para kredi piyasasında gerçek fonksiyonuna kavuşması ve 
bu surette kaynakların daha iyi kullanılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Şimdi de muhalefet ve basın tarafından çok işlenen ve Hükümetimizin icraatında en 

fazla tenkit edilen enflasyon konusuna geçmek istiyorum. 
Açıkça ifade ediyorum ki, Hükümetimiz bütün taahhütlerini fazlasıyla yerine getirmiş 

olmasına rağmen, enflasyon hedefimize erişemediğimiz ortadadır. Bu durumun çeşitli sebep
leri vardır. 

Ekonomide gerçekleştirdiğimiz yapısal değişiklikler iktisadî faaliyetlerin verimini artır
mış, ekonomi plânlanandan daha hızlı büyümüştür. Bunun en güzel misali 1986 yılıdır. % 
S olarak hedeflenen GSMH artış hızı % 8 olarak gerçekleşmiş, yeni istihdam imkanları sağ
lanmıştır. Hızlı kalkınma tabiatiyla hedeflenenden daha yüksek enflasyon getirmiştir. 

Son dört yılda hızla dışarı açılan Türkiye'mizdeki fiyat yapısı dış dünyadaki fiyat yapı
sından etkilenmiştir. Ticaret yaptığımız ülkelerin çoğunda gıda maddeleri, sanayi mallarına 
nisbetle daha pahalıdır. Bizde ise gıda maddeleri sanayi mallarına göre daha ucuzdur. Ticare
tin serbestleşmesi ve hacminin artması sonucu bizdeki fiyat yapısı dışarıya benzemeye başla
mış, gıda maddelerinin fiyatı sanayi mallarının fiyatlarına göre daha fazla artış göstermiştir. 
Fiyat endekslerimizde gıda maddelerinin ağırlığı daha fazla olduğu için endeksteki artış da 
fazla olmuştur. Bu artış belli bir zaman sonra dengeye gelip duracaktır. Ancak dışa açılmamı
zın neticesinde bir miktar enflasyon sisteme dahil olmuştur. 

Değerli Milletvekilleri, 
Ekonomide başlattığımız yapısal değişiklikler çok büyük bir nisbette tamamlanmıştır, 

Önümüzdeki dönemde dışa açılma daha tedrici olacaktır. Bu itibarla uygulayacağımız tedbir
lerle enflasyonu makûl seviyelere mutlaka indireceğiz. 

Geçen dönemde memur ve işçinin net ele gecen gelirlerindeki artışın enflasyonun üze
rinde olmasına dikkat edilmiştir. Nitekim ortalama olarak bir memurun 1983 yılının 12'nci 
ayında net maaşı ayda 24 004 TL, iken, 1987 senesinin Temmuz ayında vergi iadesi ve konut 
edindirme yardımı ile beraber 110 698 T L . olmaktadır. Artış 4.6 mislidir. Aynı dönemde DİE 
tüketici fiyatı endeksi 632.8'den 2134.8'e çıkmıştır. Artış 3.37 mislidir, Demekki ortalama olarak 
bir memurun eline geçen net para enflasyon çıktıktan sonra % 36.8 reel artış göstermiştir. 
Diğer bir deyimle son 3.5 yılda memurun eline geçen net para enflasyon çıktıktan sonra 
yılda % 9.4 nisbetinde artmıştır. Bu rakam vasıfsız bir işçi için yılda % 8.6'dır. Hükümetimiz 
önümüzdeki dönemde de memur ve işçinin enflasyon üzerinde eline para geçmesini sağlaya
cak, satınalma gücünü arttıracak tedbirleri alacaktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Ortadirek toplumumuzun en önemli kısmını teşkil eden işçi, memur, esnaf, sanatkâr, 

çiftçi ve emeklidir. Ortadirek için son dört yılda gerçekleştirdiğimiz ve gelir dağılımını düzelti
ci tedbirlerden bahsetmek istiyorum. 

Öncelikle geçmişte gelir dağılımını haksız bit şekilde dar ve orta gelirli aleyhine çeviren 
faktörleri ortadan kaldırdık. 

• Mevduat faizlerini serbest ve gerçekçi seviyeye çıkardık. Bugün tasarruf mevduatı
nın % 90'dan fazlası ortadirek dediğimiz kesimindir. Eğer faizler gerçekli veya ser
best olmasaydı, her yıl ortadireğin hakkı olan bir kaç trilyon lira başka kesimlere 
kayacaktı. 

• Döviz kuru politikasını gerçekçi hale getirdik. Her yıl ithalatçılara trilyonlarca hak
sız kazanç sağlayan sabit kur sistemine son verdik. Turizmciye, nakliyeciye, yurtdı
şındaki işçiye, alın teriyle ihraç malı üreten işçiye, tarlasında ihraç malı üreten çiftçiye 
getirdiği dövizin gerçek değerini ödemekle haksız kazançlar önlenmiş, gelir dağılımı 
belirli ölçüde düzeltilmiştir. 
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• KİT mallarında sübvansiyonlar kaldırılmış, "faturalı vergi iadesi" getirilerek orta-
direğe gelir transferi yapılmıştır. 

• Konut Fonu ve konut edindirme yardımı icraatımızın gelir dağılımını düzeltici diğer 
önemli uygulamalardır. Eskiden kaçakçıya ve başka kesimlere giden bir trilyon lira 
civarında kaynak artık dar ve orta gelirlinin eline geçmektedir. 

• Geçmişte hiçbir teminatı olmayan, sağlık sigortası ve emeklilik sigortası kapsamın
da olmayan, 65 yaş maaşından yararlanamayan ve hiç kimsenin sahip çıkmadığı kit
leye biz sahip çıktık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sistemini kurduk. 
Sosyal adalet anlayışımız gereği geçmişte hiçbir kimsenin sahip çıkamadığı insanla
ra biz sahip çıktık. 

Değerli Milletvekilleri, 
Gelir dağılımını dolaylı olarak düzelten tedbirlerin en önemlisi altyapı konusunda yap

tığımız hizmetlerdir. Temiz içme suyu, kanalizasyonu, elektriği, yolu, telefonu olmayan bir 
insan gelir pastasından fazla pay alamaz. Son dört yılda altyapıda büyük gelişmeler sağladık. 
İnsanlarımız dört yıl öncesine göre çok daha iyi imkânlara kavuşmuşlardır. Bunlar dar ve or-
ta gelirliye dolaylı olarak yapılan yardımlardır. 

Geçim sıkıntısı; gelişen, ihtiyaçları artan, daha iyi yaşamak isteyen her toplumda hisse
dilen bir durumdur. Önemli olan büyümenin devam etmesi, altyapının dengeli geliştirilmesi, 
sosyal programların müessir olmasıdır. 

Hükümetimiz, dar ve orta gelirli lehine gelir dağılımını makro ve mikro seviyede iyileş
tiren gerçekçi ve akılcı politikalara taviz vermeden devam edecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 
Son dört yılda çok önemli mali reformlar yapılmış, vergi iadesi ile vergi denetimi arttı

rılmış, Katma Değer Vergisi rekor denilecek bir sürede uygulamaya konulmuştur. Servet be
yanlarının ve meslek vergilerinin kaldırılması, yeniden değerlendirmenin daimi hale getirilmesi, 
emlâk vergisinin belediyelere ve özel idarelere devri, formalitelerin azaltılması yapılan reform
ların sadece bir kısmıdır. 

Vergilemede ana ilkelerimiz ve yaptıklarımız şöyle özetlenebilir : 
• Vergiler sayıca azaltılmış, basit, kolay ve anlaşılır hale getirilmiştir. Bunun yanında 

vatandaşın vergisini öderken eziyet çekmemesi, kuyruklarda beklememesi için vergi 
idaresi bilgisayara geçmeye başlamıştır. Önümüzdeki devrede otomasyon yurt ça
pında tamamlanacaktır. 

• Vergiler adil, genellikle herkesin kolaylıkla verebileceği nisbette ayarlanmıştır. Geç
mişte vergi nisbetlerinin yüksek tutulması devletin daha fazla vergi geliri sağlaması 
sonucunu doğurmadığı gibi kaçağı zorlamış, ekonomik büyümeyi yavaşlatmıştır. Ver
gi nisbetleri adil olduğu zaman vergi tahsilatı artmakta, vergi kaçakları azalmaktadır. 

• Vergiler kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarrufun ve yatırımların teşvikinde vergi muafiyet ve kolaylıklarını önemli bir araç 
olarak kullanmaya devam etmekte kararlıyız. 

İhtilâfların asgarî hadde indirilmesini ve vergi kaçaklarının azaltılmasını sağlayıcı ted
birler arasında yeminli serbest malî müşavirlik sistemi uygulamaya konulacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Kalkınma esas itibariyle insan içindir. Vatandaşımızın hayat seviyesini yükseltici, me

şakkatini azaltıcı yönde yapılan icraatlar bu gayeye hizmet eder. Hiç elektriği olmayan bir kö
ye bağladığınız elektrik, o köyde geçmiş çağlarda kalmış insanımızı yirminci asra getirmektedir. 
Daha önce kendi köyünden ve alıştığı hayat tarzından başka bir şey bilmeyen köylümüz renkli 
televizyonunun dünyaya açılan penceresinden, diğer insanların asfalt yollarda yürüdüklerini, 
içinde çeşmesi ve tuvaleti bulunan evlerde yaşadıklarını, vitrinleri dolu mağazalarda alış veriş 
yaptıklarını görecek ve benzerini köyünde görmek isteyecektir. 
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Köylerin durumunu düzeltmek için çok gayret sarfettik. Elde edilen neticeler çarpıcıdır. 
Cumhuriyetin 60'ıncı yılı olan 1983 yılına kadar elektrik götürülen köy sayısı 24436 idi. 

Dört senelik iktidarımızda 10965 köye ve 22834 mezraya elektrik götürülmüş, bir kaç köy dı
şında elektriksiz köy kalmamıştır. 

Son dört yılda köylerimizde 39500 km. tesviye, 39000 km. stabilize yol yapılmıştır. 1983 
yılı itibariyle 11.000 km. asfalt köyyolu olmasına mukabil son dört yılda 12.500 km. köyyolu 
asfaltlanmıştır. Köyyollannda standart ve kalite önemli ölçüde düzelmeye başlamıştır. 

1983 yılında kırsal alanda içme suyu bulunan ünite sayısı 38 bin iken, son dört yılda 
16.700 üniteye içme suyu götürülmüştür. 

1983 yılında 2526 adet olan sağlık ocaklı köy sayısı bu yılın sonunda 3250 adedi geçecektir. 
Cumhuriyetin ilk 60 yılında 10 bin köyümüze telefon götürülmüştür. Biz dört yıl içeri-

sinde bu rakamı 36 binin üzerine çıkardık. Diğer bir deyimle 60 senede yapılanın 2.5 katını 
4 seneye sığdırdık. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Şehirlerimizi modernleştirmek ve şehirde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler 

götürmek için belediyelerimize büyük maddi imkânlar aktardık ve onlara bu görevlerini ifa 
etmek için yetki verdik. 

Daha önceleri personelinin maaşını ödemekte zorluk çeken belediyelerimiz, son dört 
yılda halka hizmet için yatırım yarışına girmişlerdir. Başta içmesuyu ve kanalizasyon olmak 
üzere, yeşil sahalar ve parklar, yollar ve pek çok altyapı hizmetleri yapılmaya başlanmıştır. 
1983 yılında mahalli idare harcamalarının GSMH'ya oranı % 1.7'den 1987 yılında % 3.9'a 
çıkmıştır. Aynı dönemde GSMH'nın da artışını hesaba katarsak mahalli idare harcamalarının 
bu dönemde bizden önceki döneme göre, sabit fiyatlarla yaklaşık 3 kat arttığını söyleyebilirim. 

Mahalli idarelere ek olarak şehirlerimizde başta TEK ve PTT olmak üzere diğer kamu 
kuruluşları da insanımıza hizmet götürmek için seferber olmuşlardır. Şehirlerimiz ışıklandırıl-
mış, elektriksiz mahallelere elektrik götürülmüş, programlı elektrik kesintileri tamamen ber
taraf edilmiştir. 1983'te 7000 M W civarında olan kurulu güç 1987 yılı sonunda 12000 MW'ın 
üzerine çıkarılmıştır. Diğer bir deyimle 60 yılda kurulan 7000 MW güce, A N A V A T A N iktida
rı 4 yıllık icraatında 5000 MW kurulu gücü ilave etmiştir. Bu her yıl Keban büyüklüğünde 
bir santralı devreye sokmakla eşdeğerdir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Telefon konusunda yapılan hizmetler çok daha çarpıcıdır. 1983 yılında Türkiye'deki 

telefon sayısı takriben 1.9 milyondu. Bu yılın sonu itibariyle telefon sayısı 4.8 milyon civarın
da olacaktır. Hükümetimiz dört yıllık icraatında yaklaşık 3 milyon telefonu devreye sokmuş
tur. Bu altmış yılda yapılanın iki katına yakındır. 

Mahalli idarelere sağlanan kaynaklarla şehirli vatandaşlarımıza hizmet götürülmesine 
devam edilecek, kaynakların daha verimli ve etkili kullanımını sağlamak için tedbirler alına
caktır. 

Hükümetimizin köye, şehire götürülen altyapı hizmetlerinde yaptığı atılımlarla geçmiş 
asırlarda yaşayan çok sayıda köylü ve şehirlimiz 20'nci asrın imkân ve nimetlerine kavuşturul
muştur. 

Değerli Milletvekilleri, 
Enerji, sulama, kara ve demiryolu, liman, yurtiçi ve yurtdışı haberleşme; kara, hava, 

deniz ulaştırması gibi altyapı yatırımları kalkınmanın temelini oluşturur. 
İktisadî ve sosyal kalkınmanın başlıca unsuru gördüğümüz bu yatırımların sür'atle ger-

çekleşmesini sağlamak hedefimizdir. 
Sosyal ve iktisadî faydaları yönünden Güneydoğu Anadolu Projesini birinci öncelikli 

bir proje saydık ve kısa zamanda tamamlanabilmesi için gerekli bütün tedbirleri almayı milli 
bir görev kabul ettik. 
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Önümüzdeki devrede : 
• Altyapı yatırımlarında Yap-İşlet-Devret modeline devam edilecektir. Diğer ülkelere 

de örnek olan bu modelle devletin altyapı yatırımlarını takviye ederek gelişmişlik 
seviyesini ileri ülkeler seviyesine yaklaştırmaya çalışacağız. 

• 1983 yılında elektrik enerjisi üretimi 27.3 milyar kwh idi. 1987 yılında ise % 65 ar-
tışla 45 milyar kwh'i geçecektir. Aslında üretim kapasitemiz bunun hayli üzerinde
dir. Bulgaristan'dan elektrik ithali durdurulmuş, Türkiye elektrik ihraç edecek duruma 
gelmiştir. 1992 yılı hedefimiz 80 milyar kwh'tir. Yeni enerji tesisleri yanında trafo
lar ve enerji nakil hatları ıslah edilecek, enerji bol ve güvenilir olacaktır. 

• Halen yapımına başlanmış bulunan 1500 km. otoyol önümüzdeki dönemde tamam
lanacak, 1500 km. yeni otoyola başlanacaktır. 

• Büyük şehirlerimizdeki metro, hafif metro ve toplu taşıma hizmetleri mali bakım
dan desteklenecektir. 

• Başta Akdeniz sahilleri olmak üzere toplam 100 milyon ton kapasitede yeni ve tevsi 
limanlar yapılacaktır. 

• Yurt içinde bütün önemli merkezlere hava ulaşımım sağlamak hedefimizdir. Turiz
min gelişmesi ve milletlerarası hava ulaşımından daha fazla pay alabilmek için mev
cut hava alanları modernleştirilecek, tevsi edilecek, yenileri yapılacaktır. Bunlara 
paralel olarak uçak sayısı arttırılacak ve milletlerarası seferler, A B D , Japonya, Çin, 
Avustralya gibi ülkelere teşmil edilecektir. Atatürk Hava Limanı açık hava limanı 
haline getirilecek, Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa'nın en hareketli hava limanı ola
caktır. 

• Bütün şehirlerin kanalizasyon şebekeleri önemli ölçüde bitirilmiş olacaktır. 
• Şehirlerimizin havasını daha temiz tutmak ve enerji santrallarını beslemek yanında, 

kaliteli ve yüksek kalorili tabiî gazdan büyük ölçüde istifade edilecektir. Başta İs-
tanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri ile Balıkesir, izmir, Mani
sa olmak üzere çok sayıda şehrimize tabiî gaz götürülecektir. 

• Son dört yılda olduğu gibi haberleşme ve bilgi naklinde elektronikteki gelişmeler en 
sıkı bir şekilde takip edilecek yatırımlar bütün hızıyla sürdürülecektir. Telefonda he
defimiz 10 milyon hata ulaşmak, her isteyene telefon verebilmektir. 

• Yeni TV kanalları devreye girecek, TV yayınlarını iyi seyredemeyen yörelere uydu 
kanalıyla kaliteli yayın yapma imkânı getirilecek, yer alıcı istasyonları yurt çapında 
yaygınlaştırılacaktır. 

• Personelsiz 24 saat çalışan PTT merkezleri, seyyar telefon sisteminin genişletilmesi, 
kablo TV ve modern teknolojinin her yeni ürünü yurdumuzda da gecikmesiz, tatbi
kata sokulacaktır. 

• Bilgisayar ve veri nakli için sayısal şebekeler kurulucak ve genişletilecektir. 
• Teletext ve video text sistemleri ülke çapında yaygınlaştırılacak, veri bankaları ku

rulması teşvik edilecektir. 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Köylü memleketimizin efendisidir. Sosyal yapımızın ana istikrar unsurudur.Halen nü-

fusumuzun önemli bir bölümü tarımla iştigal etmektedir. Başta tarım mekanizasyonu olmak 
üzere, muhtelif sebeplerle köyden şehire göçün önümüzdeki yıllar boyunca devam edeceği mu-
hakkaktır. 

Tarım sektöründe hızlı bir gelişmenin sağlanabilmesi için hedefimiz ve yaptıklarımız 
şöyle özetlenebilir : 

• 1984 - 1987 arasında tarımın ortalama gelişme hızı % 4 olmuştur. Bu hız plân he
deflerinin üzerindedir. 
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• Tarım ürünleri destekleme politikasında, çiftçimizin alın terinin karşılığını verme
ye, ödemeleri zamanında yapmaya gayret ettik. Destekleme Hatlarını tatminkâr, öde
meleri peşin ve daha kısa zamanda yaptık. 

• Tarımda başlıca hedefimiz verimlilik ve kaliteli üretimdir. 
• Çiftçilerimizin ve tarımın desteklenmesi için Ziraat Bankasınca açılan kredi 1983 yı-

lında 618 milyar lira iken, bu yıl 4 trilyon liraya yaklaşacaktır. Ürün bazında kredi 
baremleri yeterli seviyeye getirilmiş, teminat sistemi makûl esaslara bağlanmış ve ko
laylaştırılmıştır. 

• Tohumculukta Cumhuriyet tarihinin en önemli hamlesi yapılmıştır. Yerli-yabancı 
30'dan fazla tohumculuk şirketi kurulmuş, üretilen vasıflı ve hibrit tohumlar Türki
ye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi, ihracat da başlamıştır. 

• Son dört yılda 600 bin ha. alan sulamaya açılmış olup, 1,4 milyon ha. alanda sula
ma projeleri ile çalışmalar fiilen devam etmektedir. Önümüzdeki dönem G A P da-
hil, sulamada daha büyük hamle yapılacaktır. Sulama çiftçinin gelirini hızlı artırmanın 
en önemli yoludur. 

• Soya ve mısır gibi ürünler ile yem bitkileri üretiminin geliştirilmesine önem verilmiş, 
soya üretimi 46 bin tondan 250 bin tona, mısır 1.5 milyon tondan 2.6 milyon tona, 
ayçiçeği 700 bin tondan, 1.2 milyon ton'a çıkmıştır. 

• Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve diğer ürünler sanayii ile su ürünlerinin geliş
tirilmesi için çok yönlü tedbirler alınmıştır. Hayvancılık ve su ürünleri kredilerinde 
faiz % 22'ye indirilmiş olup, kredi almayan tesislerin kalkınmada öncelikli bölge
lerde % 30'u, diğer bölgelerde ise % 25'i hibe olarak verilmektedir. Sanayi karma 
yemine % 25 nisbetinde, süte ise litre başına 25-35 lira destek verilmektedir. Yurt 
dışından ithali plânlanan 100 bin yüksek verimli ineğin 43 500'ü ile ilgili bağlantı 
yapılmış olup, bu yıl sonuna kadar 11 300 inek fiilen dağıtılmış olacaktır. 

• 1987 yılında gübreye yapılan sübvansiyon 350 milyar T L . civarında olacaktır. Güb
renin satış fiatına göre nisbet olarak % 50'dir. Gübrede kredi faizi % 22'dir. Zirai 
mücadele ve veteriner ilâcına % 20 nisbetinde destek yapılmaya başlanmıştır. Belirli 
tohumlarda yapılan destek % 50 veya daha fazladır. 

• Ham ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatını arttırmak için çok yönlü teşvik tedbirleri 
alınacaktır. Bu bakımdan üretim, tasnif, ambalajlama, depolama, dondurma, işlet
me, nakliye ve pazarlama ayrı ayrı veya bir bütün olarak ele alınacaktır. Kalite ve 
standarda önem verilecektir, 

• Devletin köye ve tarıma hizmet veren kuruluşları aynı çatı altında toplanmıştır. Ta
rımsal araştırma, yayım ve eğitim hizmetlerine daha fazla ağırlık verilecektir. 

• Sulama, drenaj, tesviye, erozyon, toprak tahlili konularındaki faaliyetler arttırı
lacaktır. 

• Tarım Reformu Kanunu çıkarılmış ve uygulamaya konulmuştur. 
• Tarım arazisinin miras yolu ile parçalanmasını ve ekonomik verimliliğin azalmasını 

önlemek için tedbirler alınacaktır. 
• Üçüncü Dünya ve İslâm ülkelerine tarımın çeşitli konularında gerekli yardım ve tek

noloji transferi yapılacaktır. 
Sayın Milletvekilleri, 
Milletimizin Devlete emaneti olan ormanlarımızı vasıf ve üretim yönünden ileri bir se

viyeye çıkarmak için önemli adımlar attık. Devlet ve orman köylüsü ilişkilerinin iyileştirilmesi 
için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 
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Orman kadastrosunda sorunları azaltmak için gerekli tedbirler alınmış, çalışmalar baş
latılmıştır. Önümüzdeki beş yıl kesif bir uygulama dönemi olacaktır. Ormana veya hazineye 
ait arazilerde köylülerimiz tarafından kurulacak ormanların geliri köylere verilecek, bunlar
dan sadece tarife bedeli denilen düşük bir meblağ alınacaktır. 

1983 yılında 87 bin hektar olan ağaçlandırma, 1986 yılında 126 bin hektara yükselmiş
tir. 1987 sonunda dört yılda yapılan ağaçlandırma 500 bin hektar civarında olacaktır. Bu mik
tar daha önce sekiz yılda yapılan ağaçlandırmaya denktir. 

Orman idaresinin odun satışlarında haksızlıklara son vermek için, sterden kiloya geçil
miştir. 

• Devlet ormanlarının başta köy tüzel kişilikleri olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerce 
de işletilmesine imkân verecek tedbirler alınacaktır. 

• Ülke ağaçlandırmasında askerlerimizden ve gençlerimizden istifade edilecektir. 
• Ormanların kurulması ve genişletilmesi için "Ağaçlandırma Fonu"ndan yardım edi-

lecektir. 
• Özel orman kurulması teşvik edilecektir. 
Değerli Milletvekilleri, 
Sanayileşme politikamızın hedefi, modern ve gelişmiş ülkelerin sanayileşme seviyesine 

erişmektir. 
Uzun yıllardan beri devam eden ithal ikamesi anlayışı terk edilmiş, ihracata dönük ve 

dünya sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir sanayileşme politikasına geçilmiştir. 
Kalite ve fiyat yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilir mamulleri üretmeyi, bu

na mukabil rekabet edemeyeceğimiz mamul ve yarı mamulleri ithal etmeyi sanayileşmede te
mel ilke kabul ediyoruz. 

Sanayimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için döviz kurunun gerçekçi, gümrük hadleri
nin makul olması gerekir. 

Aşırı sübvansiyonlar, çok yüksek gümrük hadleri ve ithal yasaklamaları ile korunan 
bir yapıda sanayiin sağlıklı gelişmesi mümkün değildir. Son dört yıllık uygulama bu gerçeği 
doğrulamış, sınaî üretim artmış, yerli malların kalitesi yükselmiş, ihracat imkânları önemli 
ölçüde genişlemiştir. 

1984-1987 döneminde sanayimiz ihracata dönük, dış piyasa şartları ile rekabet edebilen 
köklü bir yapısal değişim içerisindedir. Bu dönemde sanayimizin ortalama yıllık gelişme hızı 
% 8.5 olmuştur. Sanayi malları ihracatı 1979 yılında 780 milyon dolar iken, 1987 yılında 7.8 
milyar dolar, yani on katına çıkmıştır. 

Başlıca mal gurupları itibariyle ihracatımızın 1980 ile 1987 tahminleri mukayeseli ola
rak şöyledir : 

Tarıma dayalı işlenmiş ürünler 1980'de 209 milyon dolardan 1987'de bir milyar dolara; 
Kimyevî maddeler 76 milyon dolardan 500 milyon dolara; 
Deri ve deri mamulleri 50 milyon dolardan 700 milyon dolara; 
Elektrikli ev aletleri 12 milyon dolardan 300 milyon dolara; 
Tekstil mamulleri 424 milyon dolardan 2.7 milyar dolara; 
Demir Çelik mamulleri 34 milyon dolardan 800 milyon dolara; 
Makina imalât sanayii malları 22 milyon dolardan 700 milyon dolara çıkması beklen

mektedir. 
Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil dünyanın her tarafına çok çeşitli mal ihraç edebilmektedir. 
Enerji sorunu olmayan, altyapısı sürekli düzelen sanayimiz önümüzdeki beş yılda daha 

büyük bir hamle içerisinde olacaktır. Teknoloji ve ihracat yönünden önemli görülen sanayilere 
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özel teşvikler uygulanacak, ihracatın ve dış rekabetin etkisiyle üretim ve kalite yükselmeye de
vam edecektir. Tekstil, elektronik, savunma sanayii ile ileri teknoloji kullanan alanlarda önemli 
gelişmeler olacaktır. Sanayi mallarının ihracat içerisindeki payı yükselecektir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
İktisadî ve sosyal bünyemizde, hizmet, üretim ve istikrar unsuru olarak esnaf ve sanat

kârın önemli bir yeri vardır. Esnaf ve san'atkârlar emek ve sermayenin birleştiği, teşebbüs 
gücünün gelişmesi için tabiî şartların mevcut olduğu meslekler topluluğudur. 

Esnaf ve sanatkâr için en önemli husus işyeri sahibi olması ve makina teçhizat alımında 
gerekli desteğin teminidir. Bu maksatla küçük sanayi sitelerinin daha hızlı bir şekilde tamam
lanmasına öncelik verilmiştir. 

• 1983 öncesinde toplam 25 bin işyeri yapılmıştı. Biz üç buçuk yılda aynı sayıda işyeri 
yaptık. Halen 90 bin kadar yeni işyeri de inşa halindedir. 

• Esnaf ve sanatkârlarımızın ürettiği malların sadece yurt içinde değil, yurt dışında 
da pazarlanabilmesi için gerekli teşvikler uygulanacak; teknik yardım, bilgi ve eği
tim yönünden daha iyi hizmet veren danışma ve yardım birimleri geliştirilecek, bu 
maksatla esnaf ve sanatkâr kuruluşlarına gerekli yardım yapılacaktır. 

• Esnaf ve sanatkâra verilen krediler arttırılacak ve kredilerin alınması kolaylaştırı
lacaktır. 

• Esnaf ve sanatkârımızın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesini sağlamak için ka
nunlarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olrmak üzere, kalkınmada öncelikli yöre

lerimizin geliştirilmesi bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, refahın yurt sat
hına dengeli yayılması başlıca hedeflerimiz arasındadır. 

İlk Hükümet dönemimizde kalkınmada öncelikli yörelerimizin makûs talihini yenmek 
için önemli hamleler yapılmıştır. 

Son dört yılda enerji ve sulama barajları, belediye hizmetleri, bütün kasaba ve köylerin 
telefonu, köy elektrifikasyonu ve köy yollarında daha önce yapılan bütün işlerden fazlası ger-
çekleştirilmiştir. Bu bölgelerde çalışanların daha fazla ücret alması sağlanmış, çok sayıda loj
man inşa edilmiştir. G A P Projesi içerisinde yer alan şehir, kasaba ve köylerimiz 1990'lardan 
itibaren tedricen Türkiye'nin tarım, sanayi ve ticaret sektörleri bakımından gelişmiş bölgeleri 
arasına girecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 
Madencilik; Sanayi sektörü içinde % 7.5, GSMH'da % 2.3 ve ihracatımızda % 3 civa-

rında paya sahiptir. 
İhracata dönük madencilik yatırımları büyük ölçüde sermaye, ileri teknoloji ve güçlü 

dış pazarlama gerektirmektedir. Bu üç unsurun makul ve gerçekçi bir şekilde bir araya getiri
lebilmesi için projenin özelliğine göre kamu sektörü, özel sektör ve dış yatırımcıların iştirakiy-
le ortaklıklar kurulmasını faydalı buluyoruz. 

Yerli ve yabancı yatırımcıların uzun vadede güvenli bir yatırım ortamına kavuşabilme
leri için gerekli tedbirler alınmış, Maden Kanununda değişiklikler yapılmıştır. 

Maden üretimini ve ihracatını en yüksek seviyeye çıkarmaya, maden ve petrol arama 
ve işletmesinde yerli-yabancı her çeşit imkândan en iyi şekilde faydalanmaya devam etmekte 
kararlıyız. 

Değerli Milletvekilleri, 
Tüketicinin korunmasını sağlayacak unsurların başında ticaret sektörünün sağlıklı ça

lışması gelir. Bunun için de sağlam rekabet şartlarının oluşturulması, mal ve hizmet pazarla-
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masındaki bütün faaliyetlerin birbirini tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olması gerekir. Böyle
ce tüketiciye her mevsimde kaliteli, yeterli ve istikrarlı, fiyatla mal ve hizmet arzetmek müm
kün olabilir. 

Ticaretin gelişmesine, bunun için de özellikte sağlıklı bir pazarlama zincirinin kurulma
sına yönelik tedbirlere önem verilecektir. Her çeşit mal ve ürünün en iyi şekilde değerlendirile
bilmesi, bunların iç ve dış pazarlara zamanında ve yeterli miktarlarda verilebilmesi için tasnif, 
işletme, ambalajlama, depolama ve muhafaza tesislerinin kurulması desteklenecektir. 

Kara, deniz ve hava taşımacılığını, Türkiye'nin coğrafî avantajlarını da dikkate alarak, 
en iyi şekilde geliştirecek tedbirleri almaya devanı edeceğiz. 

Dış ülkelerde hizmet veren müteahhitlerimize, diğer ülkelerin de yaptığı gibi destek ol
duk. Müteahhitlerimizin dünya piyasasında daha güçlü hale gelmeleri için verilen teşvikler de
vam ettirilecektir. 

Bankacılık yanında, özellikle sigortacılığın geliştirilmesine önem vereceğiz. 
İstanbul'u deniz aşırı iş ve bankacılık merkezi yapmak için gerekli tedbirler alınacaktır. 
Değerli Milletvekilleri, 
Gelişme açısından, son 4 yılda Türkiye net turizm geliri artışında dünyada en başarılı 

ülke olmuştur. 1983 yılı sonunda 66 bin olan turistik yatak sayısının, 1988 yılı sonunda 200 
bine, 1992 yılı sonunda 350 bine ulaşması beklenmektedir. Önümüzdeki devrede hedefimiz 
kaliteli ve gelir düzeyi yüksek yabancı turisti Türkiye'ye çekmektir. 

Bu amaçla; 
• Türkiye'nin tabiî güzelliklerinin korunması turizm gelişmemizde en önemli politi

kamızdır. 
• Kaliteli projeler hazırlanarak, yatırımcı cezbedilecek ve yurtdışı pazarlaması yapıla

caktır. 
• Turizm sektörünün yatırım ve işletme formalitelerinden arındırılması için Turizmi 

Teşvik Kanunu yeniden ele alınacaktır. 
• Kalifiye eleman temini için meslekî eğitime ağırlık verilecektir. 
Değerli Milletvekilleri, 
Kalkınmada asıl hedef sosyal gelişmenin sağlanmasıdır. 
Bütün ekonomik gelişmeler sosyal gelişmelere paralel olarak gitmek mecburiyetindedir. 
Hedef olarak sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik 

farklarının azaltılması, refahın yaygınlaştırılması sosyal politikamızın temel unsurlarını mey
dana getirir. 

Sosyal gelişmenin sürekliliği ve gerekli kaynakların artan bir şekilde temini iktisadî ge
lişme ile yakından ilgilidir. Bu itibarla sosyal ve iktisadî gelişme arasındaki ahengin ve denge
nin korunması önemlidir. 

Çiftçi, küçük esnaf ve san'atkâr, işçi, memur, emekli, dul ve yetimler ile kimsesizlerin 
sosyal güvenliğe sahip olmaları; korunmaya muhtaç çocuklar ve yaşlılar ile çalışamayacak de
recede malûl ve sakatların yeterli seviyede sosyal yardıma kavuşturulmaları; eğitim ve öğre-
timde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması, bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları sosyal güvenlik anlayışımızın esaslarını meydana getirir. 

Gönüllü sosyal dayanışmayı, bilhassa geleneksel sosyal dayanışma esaslarını ve kuru-
luşlarını, toplumumuzun temelini teşkil eden aile sistemi içindeki sevgi, şefkat ve saygıdan kay
naklanan tabiî sosyal dayanışmayı idame ve teşvik edecek tedbirlerin alınmasını faydalı 
görüyoruz. 

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikamız çalışmamayı teşvik edici değil, muhtaçla
rın korunmalarına, gelişmelerine, yararlı hale gelmelerine yönelik olmuştur. 
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Hiçbir sosyal güvenlik sistemi içerisinde olmayıp muhtaç durumda bulunan vatandaş
larımıza sahip çıkmak maksadıyla "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu" ku
rulmuş, bu fona bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde 649 vakıf çalışmaya başlamıştır. Bu şekilde 
yüzbinlerce vatandaşımıza yardım yapılmaktadır. 

Geçtiğimiz dönemde çiftçilerimizin sosyal güvenlik kapsamına alınmalarına kademeli 
olarak başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde bu uygulama bütün Türkiye'ye teşmil edilecektir. 

Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki farklılıklar, nimet ve külfet dengesi dik
kate alınarak giderilmiş, alınan primler ile yapılan yardımlar arasında uyum sağlanmıştır. 

"Süper emeklilik" ile çalışanların daha yüksek emekli maaşı almaları mümkün hale 
getirilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal güvenlikleri konusunda önemli anlaşmalar ya
pılmıştır. Bu çalışmalar devam edecektir. 

Almanya'daki işçilerimizin yapı tasarrufu hesaplarını Türkiye'de kullanmaları için Fe
deral Almanya temaslarımız sonucu özel bir kanun çıkarmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 
Aile toplumun temelidir. 
Toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ye

tiştirilmesinde, ahlâkın, millî ve manevî değerlerin korunmasında; aile yapımızın tabiî ve tari-
hî vasıfları olan, örf ve an'anelerimiz ile perçinleşmiş bulunan, sevgi, saygı, feragat ve 
fedakârlığın rolü herşeyin üzerindedir. Fert ve toplum seviyesinde sosyal güvenliğin ilk ve önemli 
teminatı ailedir. 

Kadını toplumumuzun ve aile müessesemizin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Ka
dınlarımızın haklarının korunması ve ülkemizin gelişmesine daha fazla katkılarının sağlan
ması hedefimizdir. 

Değerli milletvekilleri, 
Önümüzdeki dönem eğitim ve öğretim en fazla önem verdiğimiz konuların başında ge

lecektir. 
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye 

idealine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, millî, manevî ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, 
bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medenî birer 
insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası sayarız. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. 
Gelişmenin ve modernleşmenin temelindeki başlıca unsurlar insan ve sistemdir. İnsa-

nın emeği ve çalışması herşeyin üzerindedir. 
Kalkınma insanoğlunun işidir. İleri toplumlarda yetişmiş insanın, insangücü kalitesi

nin dünyanın en zengin tabii kaynaklarından daha önemli olduğu gözlerimizin önündedir. 
Esas olan herkesi bir meslek sahibi yapmaktır. Herşeyden önce insanın kendine güven 

duymasının ilk şartı meslek sahibi olmasıdır. 
İktisadî hayatımızdaki gelişmeler her seviyede ihtisasa yönelik ve uygulamalı eğitim ve 

öğretime ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Son dört yılda, mevcut eğitim sistemi yanında 
çıraklık eğitimi ve beceri kursları ile belirli mesafeler alınmıştır. 

• Önümüzdeki dönemde orta öğretimden, yüksek okul ve üniversiteye kadar esnek 
ve yönlendirilmiş bir insangücü planlamasına ağırlık verilecektir. 

• Her seviyede eğitim ve öğretimde başla TV ve bilgisayar olmak üzere teknolojinin 
imkânlarından en ileri safhada istifade edilecektir. 

• Herkese bir yabancı lisan öğretmek hedefimizdir. 
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• Halk eğitimine süreklilik kazandırmak amacıyla, okul dışı eğitim ve kültür faaliyet
lerinin geliştirilmesi, radyo ve televizyondan müessir bir şekilde faydalanılması için 
gereken yatırımları tamamlayacağız. 

• Öğretmenlerin meslek içi eğitimine önem verilerek, devamlı gelişmeleri sağlanacaktır. 
• Çok kanallı eğitim televizyonu, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ve öğretimde yar

dımcı ve hızlandırıcı bir araç olarak kullanılacaktır. 
• Bilgisayarlı, göze ve kulağa hitabeden modern eğitim sistemleri okullarımızın en önem-

li eğitim araçları haline getirilecektir. Eğitim ve öğretimde bir milyon bilgisayar kul
lanılması hedef alınmıştır. 

• Ders kitaplarının çağdaş eğitim seviyesine uygun olarak hazırlanması için her türlü 
tedbir alınacaktır. 

• İlk ve orta öğretimde ikili öğrenimin kaldırılmasını, sınıflardaki öğrenci sayısının 
azaltılmasını hedef alıyoruz. 

• Başlatılan meslekî eğitim sonucunda bir yıl gibi kısa zamanda 100 bine yakın çırak 
sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Önümüzdeki devrede bir milyona yakın çırak 
ve meslek okulu öğrencisinin, hem sosyal güvenlik kapsamına alınmaları, hem de 
ek bir gelir temin etmeleri hedef alınmıştır. Çıraklık eğitim merkezleri 57'den 150'ye 
çıkarılmış, önümüzdeki dönemde 300 merkez öngörülmektedir. Kaliteli işgücü ye
tiştirme seferberliği devam edecektir. 

• Yüksek öğretim kuruluşlarımızda müsbet ilimler, sosyal ve manevî ilimler ile birlik
te teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesini; bu 
kuruluşlarımızın sınaî, iktisadî, sosyal ve diğer konularda pratik araştırma ve geliş
tirmeye yönelmelerini teşvik için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı görmekteyiz. 

• Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçları değerlendirerek, YÖK Kanunu gü
nün şartlarına göre değiştirilecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 
Kültür ve san'at millî değerlerin korunmasında ve gelişmesinde olduğu kadar, milletler-

arası ilişkilerde yakınlaşma ve dayanışmanın temel unsurudur. 
Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, musiki, resim, folk-

lor, sinema ve tiyatronun geliştirilmesi kültür ve san'at politikamızın ana hedefidir. 
Sanatçının korunması ve san'atçı yetiştirilmesi için devletin destek sağlamasını gerekli 

buluruz. 
Eski yapı ve eserlerin korunması ve yaşatılmasını, tarihî ve kültürel mirasımıza saygı

nın tabiî bir ifadesi olarak görürüz. 
Kütüphanelerin zenginleştirilmesi, modern imkân ve araçlarla teçhiz edilmesi, yurt sat

hına yayılması, okuma zevk ve alışkanlığının teşvik edilmesi zorunludur. İlim ve kültür yayın
larının yaygınlaşması için gerekli tedbirleri alacağız. 

Türkçemizin yapısını ve güzelliğini zedeleyecek gayretlere izin verilmemesi, ana dilimi
zin tabiî seyri içerisinde gelişmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Telif ücretinden ve tiyatro sanatçılarından alınan vergiler % 10'a indirilmiştir. Sinema 
Video ve Müzik Eserleri Kanunu çıkarılarak san'atçıların hakları korunmuş, teşkilâtlanmala
rı ve yeni yapımlar için kredi sağlanmıştır. Muhtaç san'atçılara yardım imkânı getirilmiştir. 

• Bilim ve kültür yayınlarının yaygınlaştırılması önümüzdeki yıllarda daha da hızlan-
dırılacaktır. 

• Kültürümüzün ve san'atçımızın dünyada tanıtılması faaliyetlerine devam edilecektir. 
• Türk edebiyatını ve sanatını dünyada tanıtmak için yazarlarımızın eserleri yabancı 

dillerde yayınlanacaktır. 
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Değerli Milletvekilleri, 
Önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine büyük önem vereceğiz. 
Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak 

hedefimizdir. 
Bu hedefe ulaşmak üzere, öngördüğümüz tedbirlerin büyük bir bölümü bir süre önce 

çıkardığımız Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu içinde yer almaktadır. 
Son dört yılda yurt sathında gerçekleştirdiğimiz içme suyu ve kanalizasyon yatırımları 

koruyucu sağlık hizmetlerine en büyük katkıyı yapan unsurların başında gelmektedir. 
Önümüzdeki dönemde : 
• Sağlık hizmetlerinin vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve yurda 

dengeli bir şekilde yayılması esastır. Bunun için zorlayıcı değil, teşvik edici tedbirler 
uygulanacaktır. 

• Hastane, sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı arttırılacak, sağlık tesislerimiz daha mo
dern alet, makina ve araçlarla teçhiz edilmeye devam edilecektir. 

» Devlet, S.S.K., üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının hastaneleri arasında işbirli
ği imkânlarının arttırılarak birbirlerini takviye eden bir anlayışla çalışmaları sağla
nacaktır. 

• Bütün vatandaşlarımızın sağlık sigortasına kavuşturulmasını, herkesin istediği has
taneden faydalanmasını sağlayacak bir sistemin kurulmasını hedef aldık. 

• Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere ilâveten özel sağlık müesseselerinin kurul
masını teşvik ediyoruz. Bilhassa bu alanda sağlık turizmine de ağırlık vererek ülke
mizde en modern sağlık merkezlerinin kurulmasına yardımcı olacağız. 

• Aile hekimliği sistemine geçilerek hastanın kendi doktorunu seçme imkânı getirile
cek, böylece gereksiz yere hastane hastane dolaşma problemi ortadan kalkacaktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Sendika kurma, toplu sözleşme, grev hakkı ve lokavt, hür demokratik nizamda çalış

ma hayatını düzenleyen temel unsurlardır. Çalışma hayatının adil, istikrarlı bir sistem içinde 
yürütülmesi sosyal ve iktisadî gelişmede başlıca hedefimizdir. Bu maksatla millî şartlara uy
gun olarak tedbirler alınacak, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Millî ekonomimiz yönünden verimliliği ve çalışmayı teşvik edici esasların uygulanması 
gerekmektedir. 

İşçi ve işverenin aynı gaye için çalışması, karşılıklı hak ve görevlerin adil esaslara bağ
lanması, mücadele ve kavga yerine meseleleri görüşerek anlaşma yolunun tercih edilmesi he
def olmalıdır. Bu hedef istikametinde gayret gösterildiği takdirde, vatanperver ve sağduyulu 
işçi ve işverenlerimizin iş barışının idamesinde ve dolayısıyla sosyal ve iktisadî gelişmemizde 
daha faydalı olacaklarına inanıyoruz. 

Ücretin işe ve verimliliğe göre tesbitini, eşit işe eşit ücret verilmesini sosyal adalet anla
yışımızın icabı sayarız. 

İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ted
birlerin alınmasını ve bu hususun etkin bir şekilde Devlet denetimine tabi tutulmasını gerekli 
görmekteyiz. 

işçilerimizin meslekî ve teknik yönden gelişmeleri ve vasıflı işçi yetiştirilmesi bakımın
dan işbaşında eğitim, kurs ve seminerler düzenlenmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmış 
ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ekonomik ve sosyal problemlerinin çözümü, her çeşit hak 
ve menfaatlerinin korunması, yurt dışında büyüyen çocuklarımızın millî ve manevi değerleri
mize, vatan ve milletimize bağlılıklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmayı önemli bir 
görev telâkki ediyoruz. 
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Değerli Milletvekilleri, 
Gençliğimizi, vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünü müdrik, örf ve an'anelerimize say

gılı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, bilgili, medenî, hoşgörülü birer insan olarak yetiştir
meliyiz. 

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden yönünden mükemmel şekilde gelişmelerini sağlamak 
hedefimizdir. Bu maksatla formal eğitim ve öğretime ilâveten, okul içinde ve okul dışında fi
kir, kültür ve san'at, spor ve folklor faaliyetlerinin yapılmasına imkân verecek modern tesis
lerin kurulması öncelik taşımaktadır. 

Orta ve yüksek öğrenim yapmış gençlerimizin meslek hayatına intibakının kolaylaştı
rılması ve başarılarının arttırılması için önceden çalışma ve tatbikat imkânlarına kavuşturul
maları önemlidir. 

Burs ve yurt şartlarının iyileştirilmesi, gençliğin boş zamanlarını en faydalı şekilde de
ğerlendirmelerini sağlayıcı imkân ve faaliyetlerin desteklenmesi için çok önemli adımlar attık. 

Yurtların yatak kapasitesi iki misline çıkarılmıştır. Bugün dar gelirli her aile, çocuğuna 
burs bulabilmektedir. 649 yerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da ka
biliyetti gençlere burs vermeye başlamışlardır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Disiplinli, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış, sağlıklı bir toplumun oluş

masında spor faaliyetleri önemli bir unsurdur. 
Hükümetimiz spora büyük ehemmiyet vereceğini, geçici değil, kalıcı ve köklü tedbir

lerle Türk sporunu geliştireceğini açık ve seçik bir şekilde ilân etmiştir. Bu amaçla yepyeni 
bir spor kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Değerli Milletvekilleri, 
MAHALLİ İDARELER konusunda da çok büyük hamleler yaptık. Mahallî idarelere 

iktidara geldiğimiz günden itibaren önem ve ağırlık verdik. 
• Mahallî idareleri görülmemiş ölçülerde malî imkânlara kavuşturduk. Bu imkânla

rın kullanılmasıyla Türkiye'mizin çehresi değişti. Şehirlerimiz, kasabalarımız tanın
mayacak şekilde güzelleşti, imar edildi. Parklar, bahçeler, spor tesisleri, ışıl ışıl 
sokaklar, alt yapı yatırımları, köylere kadar uzanmaya başlayan kanalizasyon şebe
keleri ve gelecek yüzyıla göre planlanan beldeler, hep hükümet icraatımızın sonuç
larıdır. 

• Mahallî idarelerin yetkilerini arttırdık. Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile mahallî ida
relere çalışma serbestisi sağladık. Böylece, mahallî hizmetlerin vatandaşın ihtiyaçla
rına arzı süratlendi ve kolaylaştı. 

• Mahallî idareleri güçlendirerek demokrasinin en küçük birimlere kadar uzanmasını 
ve bir hayat tarzı olarak yerleşmesini sağladık. 

• İl Özel İdaresi Kanunu ile idarî sistemimizde gerçek bir reform yaptık. Hizmetlerin 
tesbitini ve harcama yetkisini mahalli idareye vererek, idare sistemimiz aşırı merke
ziyetçi yapısından kurtarılmıştır. 

• Çok sayıda yeni ilçeler kurularak hizmetlerin dağılımında kolaylık ve etkinlik sağlandı. 
• Büyük şehir belediye idaresini kurduk ve büyük şehirlerdeki problemlerin çözüm

lenmesine ayrı bir önem ve ağırlık verdik. 
• Önümüzdeki dönemde mahallî idareler belirli esaslar dahilinde yetki ve kaynak yö

nünden daha fazla desteklenecek, kaynakların daha verimli kullanılması için gerek
ti tedbirler alınacaktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Ailede huzur ve mutluluğun ilk şartı sıcak bir yuvadır. Refahın yaygınlaşmasında, sos

yal adalet ve sosyal güvenliğin temininde en önemli unsurların başında konut gelir. 
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A N A V A T A N iktidarı döneminde her çeşit imkân ve kaynak konut yapımı için seferber 
edilmiştir. 

• Konut yapımında temel sorun finansmandır. İktidarımızın hemen başlangıcında kur
duğumuz Toplu Konut Fonu'ndan bugüne kadar yapılan ve yapılmakta olan konut 
sayısı 600 bindir. Daha önce kaçakçıya giden paralar şimdi ortadireğin yuvasına ucuz 
kredi kaynağı olmuştur. Konut edindirme yardımı ile düşük gelirlinin bile konut sa
hibi olabilmesi mümkündür. 

• Konut altyapısı yeni bir anlayışla ele alınmış, konutun bitmesinden çok sonra önemli 
israf ve kayıplarla tamamlanan altyapı yerine, konutla birlikte devreye giren ve alt
yapı programı uygulaması başlatılmış ve bunun için tedbirler ve teşvikler getirilmiştir. 

• Önümüzdeki dönem toplu konut uygulaması bütün hızıyla devam ettirilecek, arsa 
üretimine ağırlık verilecektir. 

• Köylerimizde de ferdi ve toplu konut uygulamasına geçilecektir. 
• Konut arzını arttırmak ve boş konutların kullanımını teşvik etmek için gerekli ted

birler alınacaktır. 
Değerli Milletvekilleri, 
Çevreyi ve tabiatı koruma Hükümetimizin önem verdiği bir konudur. 
Şehirleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği hava ve su kirlenmesinin azaltılması için ısıt

mada iyi kaliteli yakıt kullanılması ve sınaî tesislerin artıklarının arıtılması gerekmektedir. Bu 
maksatla şehirlerde ısıtma için kaliteli kömür ithaline başlanmış ve büyük şehirlerimizin bazı
larında tabiî gaz kullanılması için projeler yapılmıştır. 

Yeni yapılan sınaî tesislerin çevreyi kirletmiyecek şekilde kurulmasını, halen çevreyi kir
leten tesislerin de belirli bir süre içinde lüzumlu arıtma tesislerini yapmalarını sağlayacak ted
birler alınacaktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Kamu hizmetlerinin sür'atli, etkili, verimli bir şekilde yürütülmesi, kamu idaresinin te

mel prensibidir. Hedefimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşa en iyi şekilde götürülmesini sağla-
maktır. 

Önümüzdeki dönemde : 
• Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak i l , ilçe ve büyük şehir sayısı be

lirli esaslar dahilinde arttırılacaktır. 
• Belediye ve Köy Kanunları değiştirilerek mahalli idarelerin daha da güçlenmesi te

min edilecektir. 
• Teftiş ve denetim sistemi yeni bir anlayışla düzenlenecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 
İktidarımız döneminde bu esaslardan hareketle, kamu idaresi bütünüyle gözden geçi

rilmiş, köklü şekilde değiştirilmiş ve bürokratik işlemler her kademede asgariye indirilerek bir 
İDARÎ R E F O R M gerçekleştirilmiştir. 

Kamu idaresinde değişik birimler tarafından aynı maksada dönük olarak yürütülen hiz
metlerin bir arada toplanması, yetki ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarılarak teşkilât-
lanmada sadeleşmeye gidilmesi, bakanlık ve her seviyede teşkilât sayısının birleştirilerek asgarîye 
indirilmesi sağlanmıştır. 
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İdari reform çalışmaları çerçevesinde bir kadro reformu uygulaması da başarılmıştır. 
Bu düzenleme sonucunda, 

• Devletin kadroları tesbit edilerek kanuna bağlanmış, 
• Kadro ünvan standardizasyonu geliştirilerek, 8000'den fazla kadro ünvanı 900'e in-

dirilmiş ve basitleştirilmiş, 
• Kadro tesbit ve talepleri, iş analizi ve ölçümlerine dayandırılmış, keyfi kadrolaşma

ya son verilmiş ve yeni kadroların ancak kanunla alınabileceği esası getirilmiştir. 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Geçen dönemde Türk hukuk ve adalet sisteminde yapılan başlıca değişiklikler ile : 
• Yıllardır değiştirilemeyen usul kanunlarını ve birçok temel kanunu değiştirerek ada

let sisteminde ferahlık sağladık. 
• İnfaz Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle af meselesini sistematik bir şekilde halle

derek, toplumda yara açmadan cezaların indirimine gittik ve pek çok kişiyi tahliye 
ettik. 

• Pişmanlık Kanunu ile terörizmin önlenmesinde ileri bir adım attık. 
Önümüzdeki dönemde : 
• İhtilafsız, barışçı bir toplum meydana getirebilmek için hukuk ve ceza sistemi değiş

tirilecek, ihtilâfların zorunlu haller dışında adalet mekanizmasına gidilmeden halle
dilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

• Adliye sistemi yeniden düzenlenerek basitleştirilecektir. 
• Medenî Kanun ve Ceza Kanunu gibi temel kanunlar, gelişen Türkiye'nin yapısına 

uygun hale getirilecek şekilde değiştirilecektir. 
• Kanunların sayısını oniki binden sekizyüze indiren Hukuk Reformu' nun ilk safha 

çalışması bitmiş olup, uygulamaya konulacak, bundan sanraki safhada mevzuatın 
sadeleştirilmesi, modernleştirilmesi ve basitleştirilmesi sağlanacaktır. 

Gelecek dönemde kamu idaresinde ve hukuk sisteminde gerçekleştirilecek reformlarla; 
• Millet hakimiyetini demokratik düzenin esası haline getirebilmek, milli iradeyi dev

let idaresine gerçek anlamıyla yansıtmak için yetkilerin seçilmiş organlarda olması 
hedefimizdir. Bu maksatla Anayasa ve kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

• Türk idare ve hukuk sistemi, daha sür'atli, etkili, verimli hale getirilecektir. 
• Pek çok işlem bilgisayarla otomatik yapılacak, vatandaş devlet kapısında bekletilme-

yecektir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Hükümetimiz bürokrasinin devamlı olarak azaltılmasında memura ve vatandaşa itima

dı esas almaktadır. 
Bürokrasinin azaltılması ve kamu hizmetlerinde etkinliğin arttırılması için uyguladığı

mız ve uygulamaya devam edeceğimiz tedbirler şunlardır : 
• Devletin vatandaş ile ilişkilerinde itimat esastır. Vatandaşın devletine güven duyma-

sı için, devletin memuruna, memurun vatandaşa itimat etmesi şarttır. Bunun için 
de beyana güvenin esas alınması, aksi görüldüğü takdirde müeyyide uygulanması 
gerekmektedir. 

• Bürokratik işlemleri kısa zamanda asgariye indirmek maksadiyle genel bir yetki ka
nunu çıkarılmıştır. Bürokratik işlemlerin en fazla ve en gereksiz olduğu alanlardan 
başlamak üzere ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlerde gerekli de-
ğişiklikler yapılmaktadır. 

Yasama Bölümü Sayfa : 25 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 1987 — Sayı : 19681 

• Devlet idaresi yetki ve sorumluluğun ahenkli bir şekilde paylaşıldığı bir karar ve uy
gulama sistemi içerisinde başarılı olabilir. Kararların daima en üst noktalarda te
şekkül ettiği bir sevk ve idare sisteminin etkili ve verimli olması düşünülemez. Bu 
itibarla Bakanlar Kurulu kararlan doğrudan Hükümet sorumluluğunu gerektiren hal
lere inhisar ettirilerek, sadece ilgili ve sorumlu bakanlar ile Başbakanın imzalayaca
ğı ikili veya üçlü karar mekanizması geliştirilecektir. Aynı anlayışla bakan onayı 
asgariye indirilerek, konuların önemine göre müsteşar, genel müdür, daire başkanı 
ve diğer seviyelerde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere yetki ve sorumluluklar ye
niden tesbit edilecek, taşra kuruluşlarının yetkileri arttırılacaktır. 

• Son dört yılda nüfus işleri, adalet, emniyet, millî eğitim, vergi idaresi ve daha pek 
çok kamu kuruluşu bilgisayara geçmiştir. Bunun sonucu işlemler hızlanmış, bekle
me süreleri tamamen kalkmış veya büyük ölçüde azaltılmıştır. Önümüzdeki dönem
de vergi idaresi tamamen bilgisayara geçecek, bütün bakanlıklarda etkili ve verimli 
çalışacak şekilde bilgisayar yardımıyla otomasyon projeleri başlatılacaktır. 

• Ehliyet, pasaport, nüfus dahil çok çeşitli alanlarda bürokratik işlemler, formaliteler 
basitleştirilmiştir. 

• Bürokrasi, kırtasiyecilik ve formalitelerle mücadele programına devam edilecek, bu 
konuda kamu personelinin eğitilmesi ve programın vatandaşa tanıtılması sağlana
caktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Ülkede huzur, asayiş ve güvenin temini, vatandaşın can ve mal emniyetinin sağlanması 

devletin ilk ve asli görevidir. Bu görev yerine getirilmeden devletin varlığından bahsedilemez. 
Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasî iktisadî ve sosyal politi

kaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbiriyle ahenkli, dengeli yürütülmesine bağlıdır. 
Huzur ve güvenin bedeli demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden vazgeç

mek değildir. 

Son otuz yıllık tecrübeler göstermiştir ki, devlet otoritesinin zayıflaması, ülke ekono
misinin kötüye gitmesi, sosyal dengesizliklerin artması, huzur ve güvenin bozulmasında ana 
sebepleri teşkil etmiştir. 

Huzur ve güveni sarsan olayların başında anarşi ve terör gelmektedir. Anarşi ve terör 
basit bir zabıta olayı değildir, devlete karşı gelme olayıdır. Bu yüzden de devletin bütün or-
ganlarının ortak sorumluluğu altındadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının; iktidarıyla, 
muhalefetiyle, bütün siyasi partilerin; işçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle milletin bütün 
fertlerinin üzerine düşen görevler vardır. 

Huzur ve güvenin sağlanmasında aldığımız ve öngördüğümüz başlıca tedbirler şunlardır : 
• Bölgeler arası gelişmişlik farklarının asgariye indirilmesi amacıyla, başta DOĞU ve 

GÜNEYDOĞU olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesine büyük 
önem verilmektedir. 

• Son iki yılda işsizlik mutlak ve nisbi olarak azalmaya başlamıştır. İşsizlik meselesi
nin çözümü ile ilgili politika ve tedbirlere devam edilecektir. 

• Sosyal adalet anlayışımızın gereği olarak orta direğin güçlendirilmesini, zaman içe-
risinde millî gelirin daha adil dağılımını sağlamak temel politikamızdır. 

• Çocuklarımızı ve gençlerimizi, millî ve ahlâki değelerimizi benimsemiş, Atatürk il-
ke ve inkılâplarına bağlı, bilgili, Türkiye'nin meselelerinin ancak millî birlik ve da-
yanışma ile, ilmi ve akılcı yaklaşımlarla, gayret ve fedakârlıkla çözülebileceğine 
inanan; medenî, hoşgörülü birer insan olarak yetiştirmeliyiz. 
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• Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla sürekli ve etkili bir şekilde mücadele 
edilmektedir. Bunun için güvenlik kuvvetlerimizin kadrosu arttırılarak modern im
kân ve araçlarla donatılmış, eğitim ve öğretime ağırlık verilerek, ücret ve sosyal im
kânları hizmetin önemine uygun bir seviyeye çıkarılmıştır. 

• Güneydoğu Anadolu'daki birkaç ilimiz dışında ülkede huzur ve güven sağlanmıştır. 
Anarşik faaliyetlerin devam ettiği bu illerimizde ise Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
tesis edilerek emniyet ve güvenlik kuvvetlerinin ahenk ve uyum içerisinde çalışmala
rı temin edilmiştir. Bölge Valiliğine önemli yetkiler verilerek, hadiselerin üzerine cid
diyetle gidilmiş ve gidilecektir. 

• Emniyet ve asayişin tesisi için toplumun ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeler ya
pılmıştır. İhtiyaca göre yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Jeopolitik şartlar dolayısıyla, Türkiye'mizin her hâl ve şart altında savunmasının yapı

labilmesi ve barışın sürekliliğinin temin edilebilmesi için, millî ve tarihî geleneğimiz olan disip-
linli ve kuvvetli bir ordunun varlığı esastır. 

Ordumuzun en mükemmel şekilde eğitilmesi, modern silâh, araç ve gereçlerle teçhiz edil
mesi ve güçlendirilmesi maksadıyla gerekli imkânların sağlanmasını zorunlu görüyoruz. 

Bu maksatla Savunma Sanayiini Geliştirme Fonu'nu kurduk. Bu fon uygulaması saye
sinde çeşitli projeler başlatılmış, bazı projeler de daha fazla kaynak aktarılmak suretiyle hız
landırılmıştır. Savunma Fonu ile silâhlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının büyük bir bölümü yurt içinde 
üretilebilecektir. Bu Fon'dan üniversitelere ve özel sektöre önümüzdeki yıllarda araştırma ve 
geliştirme projeleri verilerek, yurtiçi bilim ve teknoloji potansiyelinin millî savunma sanayiî 
için kullanılması sağlanacaktır. 

Türkiye'de yapılan ilk F-16 jet uçağı 1987'de göklerimizde uçmuştur. 
Savunma vakıfları birleştirilmiş ve koordinasyon içinde çalışmaları sağlanmıştır. 
Silâhlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını daha ekonomik, sür'atli, devamlı ve güvenilir bir 

şekilde temin etmek, ülke ekonomisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Milli 
Savunma Bakanlığı reorganize edilecektir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Dış politikamızın esası, Büyük Atatürk'ün tesis ettiği temel ilkeler istikametinde milli 

menfaatlarımızın en etkili şekilde korunması, bölgemizde ve dünyada barışın teminidir. Dev-
letin devamlılığı dış politika felsefemizin temelini teşkil eder. Siyasi hayatta hassasiyet göste-
rilmesi zorunlu hususların başında dış politikanın bulunduğuna inanırız. 

İktisadi gelişmemizin ve milli savunmamızın güçlendirilmesi, dış politikamızın ana he
defleri arasında yer almaktadır. Anavatan iktidarı döneminde Türkiye, mensubu bulunduğu 
Batı dünyası ile ilişkilerinde savunma ihtiyaçlarının yanısıra iktisadi menfaatlerimizi de en iyi 
şekilde sağlamaya yönelik daha aktif bir politika takip etmeye başlamıştır. 

Türkiye, geleneksel dış politikasına uygun olarak, Doğu-Batı ilişkilerinin bugün ulaştı
ğı önemli aşamada dünya barışının güçlendirilmesine ve silahların kontroluna yönelik çabala
rı desteklemektedir. 

Hükümetimiz Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimize özel bir önem vermektedir. Avrupa 
Topluluğuna tam üyelik başvurusu bizim iktidarımız tarafından yapılmıştır. Son yıllarda si
yasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiğimiz hamleler ve özellikle ekonomimizdeki 
büyük yapısal değişiklikler Avrupa Topluluğu'na üyeliğimizi kolaylaştıran bir zemin oluştur
maktadır. Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizi, karşılıklı menfaatlerin dengelenmesini ön plân-
da tutan bir anlayışla sürdüreceğiz. 

A B D ile dostluk ve ittifak ilişkilerimizi karşılıklı menfaatlere hizmet edecek şekilde ge
liştirmeye kararlıyız. 
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Coğrafi mevkiimizin, tarihi ve kültürel bağlarımızın icabı olarak Orta Doğu'daki ve 

dünyanın diğer bölgelerindeki İslam ülkeleriyle esasen tesis etmiş bulunduğumuz yakın dost-
luk ilişkilerini ve işbirliği imkânlarını daha da geliştirmek kararındayız. Türkiye, her ikisi de 
dostu ve komşusu olan İran ile Irak arasındaki savaşa bir an önce son verilerek ihtilafın barış
çı yoldan çözümü için titizlikle sürdürdüğü aktif tarafsızlık politikası çerçevesinde çaba gös
termeye devam edecektir. 

Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın ancak İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Arap 
topraklarından geri çekilmesi ve Filistinlilerin meşru haklarının tanınması suretiyle kurulabi
leceğine inanıyoruz. İsrail'in işgal altındaki Arap topraklarında yaşayan yerli halkın insan hak
larını ihlâl eden keyfî tedbirler ve uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist devletlerle, egemenlik, bağımsız
lık, hak eşitliği, toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde dost
luk ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi, özellikle ekonomik ve ticari alandaki işbirliğini 
arttırmayı amaçlıyoruz. 

Hükümetimiz, Türk ve Yunan milletlerinin dosttuk istediğine inanmaktadır. İyi kom
şuluğun ve aynı İttifaka mensubiyetin de bir gereği olarak Yunanistan ile diyalog tesis etmek 
için şimdiye kadar olduğu gibi teşebbüslerimizi devam ettireceğiz. Ülkelerimiz arasında mev
cut meselelerin ancak bu şekilde müzakere yoluyla çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. 

Kıbrıs için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından hazırlanan 29 Mart 1986 ta
rihli Çerçeve Anlaşma taslağını Ada'da adil ve kalıcı barışı kuracak bir çözüm olarak görüyo
ruz. Türkiye'nin Kıbrıs Türk Toplumunun can ve mal güvenliğini korumayı ve garanti etmeyi 
sürdüreceğini de bilhassa belirtmek istiyorum. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ikili ve milletlerarası anlaşmalarla tanınmış bulunan 
haklarına saygı gösterilmesi ve arzu eden soydaşlarımızın Türkiye'ye göç etmelerine izin veril
mesi için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. 

Hükümetimiz Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle de ilişkilerini geliştir
mek için gayret gösterecektir. 

Tarihi gerçekleri tahrif eden bazı Ermeni iddialarına karşı dünya kamuoyunu etkili bir 
şekilde aydınlatmaya devam edeceğiz. 

Değerli Milletvekilleri, 
Türkiye'nin son dört yıldan beri yürüttüğü dış politika daha önceki yıllarla mukayese 

edilemeyecek bir seviye ve etkinliğe erişmiştir. İslam Konferansı çerçevesindeki İslam Ülkeleri 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Başkanlığı, İktisadi İşbirliği ve Kal-
kınma Teşkilatı (OECD) dönem başkanlığı, Avrupa Konseyi dönem başkanlığı, milletvekille-
rimizin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yerlerini almaları, Türkiye'nin Avrupa Bilimsel 
İşbirliği Teşkilatı EUREKA'ya tam üye olması önemli gelişmelerdir. 

Çok sayıda devlet adamı Türkiye'yi ziyaret etmiş, bir çok ülkeyle ilişkilerimize canlılık 
kazandırılmıştır. Orta Doğu meselelerinde Türkiye'nin tutumu ve oynadığı rol ilgili bütün ül
kelerin takdirini toplamış, dış politika itibarımızı arttırmıştır. 

Hükümetimiz önümüzdeki dönemde bütün bu atanlarda milli menfaatlerimizi en iyi şe
kilde koruyacak istikamette faaliyet göstermeye devam edecektir. Ayrıca, yurt dışında yaşa
yan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için gayretlerimizi titizlikle 
sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Türkiye'de son dört yılın en önemli özelliği istikrardır, 
Biz Anavatan iktidarı olarak şimdiye kadar siyaseti uzlaşma, müsamaha içinde, kavga

sız olarak götürmek için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmeyi 
memleket sevgimizin, milli menfaatlarımızın tabii bir icabı sayıyoruz. Şunu ısrarla belirtmek 
istiyorum ki, Türkiye'de siyasi ve sosyal istikrarın muhafazası ve güçlendirilmesi için siyasi 
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partiler yanında çeşitli kurum ve kuruluşların ve bütün vatandaşlarımızın üzerine düşen gö
revler vardır. Herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine olan 
inancımı ifade etmek isterim. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Türkiye sür'atle değişmekle, gelişmektedir. Herşey 1980 ve öncesinden çok farklıdır. 

Yönetim sivilleşmiş, sıkıyönetim kalkmıştır. Demokrasi bütün müesseseleriyle yürürlüktedir. 
Ülke hızla kalkınmakta, işsizlik sorunu tedricen azalmaktadır. Türkiye'nin itibar grafiği yük
sektir. Ortadoğu'nun en güçlü ve istikrarlı ülkesidir. 1980 başında bize birkaç milyon dolar 
kredi vermeyen komşularımız dahil dışarıya 2 milyar dolar kredi açılmıştır. Yurt dışına çıkış
lar serbesttir. Döviz transferi diye bir sorun yoktur. Hiç bir malın yokluğu, kıtlığı söz konusu 
değildir. Bir Avrupa ülkesi gibi her mal her yerde bulunmaktadır. 

Asrın sonuna doğru Türkiye dünyanın sayılı devletlerinden biri olma fırsatını yakala
mıştır. Bu fırsatı heba etmemenin temel şartı siyasî ve ekonomik istikrarın muhafazasıdır. Ba-
tı Almanya ve Japonya'da ikinci Dünya Harbinde taş üstünde taş kalmamıştı. Her iki ülkede 
de Harbten sonra uzun yıllar boyunca ekonomik ve sosyal politikalar taviz verilmeksizin is
tikrarlı bir şekilde uygulanmıştır. Bugünün dev ülkeleri Batı Almanya ve Japonya'nın başarı
sındaki sebep budur. 

Ekonomik ve sosyal bakımdan sürekli gelişen, her yönüyle gittikçe dışarıya daha fazla 
açılan, dış ilişkileri artan, Avrupa Topluluğuna lam üye olmaya karar vermiş ve bunun müra
caatını yapmış Türkiye'nin gelişmesini hızla devam ettirebilmesi için başlattığımız ekonomik 
ve sosyal programın istikrarlı bir şekilde daha uzun yıllar uygulanması gerekmektedir. Bu müm
kün olduğu takdirde asrın sonunda Türkiye ileri sanayi ülkeleri arasına katılabilecektir. 

Hükümet programımız toplumun bütün kesimlerini kucaklamaktadır. Köyde, kasaba
da, şehirde veya gecekonduda oturan fakir, zengin, ortahalli, programımız ve tatbikatımız içe
risinde kendi yerini görebilecektir. Dünyanın, Türkiye'nin ve insanlarımızın sürekli bir değişiklik 
içerisinde olduğunu biliyoruz. Biz değişmenin ilerisindeyiz ve Türkiye'yi çağdaş ve modern 
hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu itibarla da yeniliklere açık bir partiyiz. 

Bir taraftan kendi millî ve manevî kıymet hükümlerimizi muhafaza ederek Ortadoğu 
ve Batı Dünyası arasındaki yerimi/i daha müessir hale getirirken, diğer taraftan Batı dünyası
na entegre olabilmenin gerektirdiği olgun, müsamahakâr, kavgasız bir düşünce ve tartışma 
ortamının teessüsü için başlattığımız politikayı sürdüreceğiz. 

A N A V A T A N iktidarı Türkiye'yi ileri ve modern, daha güçlü ve itibarlı bir ülke haline 
getirmeye azimlidir, kararlıdır. Memleketin meselelerini de, çözümünü de biliyoruz. 

Şimdiye kadar yapamayacağımız işleri vaadetmedik. Önümüzdeki beş yıl için de yapa
bileceklerimizi taahhüt ediyoruz. 

Sayın Başkan, 
Yüce Meclis'in Değerli üyeleri, 
Hükümet programımızı takdim etmiş bulunuyorum. 
Yüce Meclisin itimadına mazhar olduğumuz takdirde; bu itimada lâyık olabilmek için 

Hükümet programımızı en iyi şekilde uygulamak için bütün gücümüzle çalışacağız. Halka hiz
meti Hakka hizmet bileceğiz. 

Önümüzdeki beş yıl boyunca yapacağımız çalışmalarda en büyük desteği yüce milleti
mizin temsilcisi olan siz kıymetli milletvekillerinden alacağız. 

Yeni iktidar dönemimizin milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını, çalışmaları
mızda Cenab-ı Hak'kın bizi başarılı kılmasını niyaz ediyorum. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
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Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/304 

Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 
sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 28/12/1987 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Madde 1 — 8/6/1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Devlet Planlama Teşkilâtı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilâtın yönetimi 
ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir." 

Madde 2 — 8/6/1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yüksek Planlama Kurulu 

Madde 4 — Yüksek Planlama Kurulu Başbakan'ın başkanlığında Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı, Başbakan'ın belirleyeceği en çok üç Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük, 
Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve İs-
kân, Ulaştırma bakanlarından meydana gelir. 

Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde Kurula, Baş
kan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı yürütür." 
Madde 3 — 8/6/1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yüksek Plânlama Kurulunun Görevleri 

Madde 5 — Yüksek Plânlama Kurulunun görevleri şunlardır : 
1) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı plânlamada ve politika hedeflerinin tayinin 

de Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak planlar ile yıllık programları Bakanlar 
Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlilik bakımından incelemek, 

2) Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek seviye-
de kararlar almak, 

3) Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname hükümleri de dikkate alınarak kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü 
kararları almak, 

4) İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tesbit etmek ve dış eko
nomik münasebetlerde koordinasyonu sağlamak, 

5} 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkın
da Kanunun 10 uncu maddesi ve diğer kanunlarla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna 

verilmiş bulunan görevleri yürütmek. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 

görevleri yürütmek. 
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6) Kanunla veya Bakanlar Kurulunca öngörülen diğer hususlar ile Kurul Başkanı ve
ya üyelerinin görüşülmesini istediği konuları karara bağlamak. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 4 — a) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 
b) 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 5 — 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı kanunlar 
ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sair mevzuatta geçen "Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri, "Yük
sek Plânlama Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 6 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan E V R E N 

C u m h u r b a ş k a n ı 

Atama Kararları 
Başbakanlıktan : 

Karar Sayısı : 87/34180 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 1500 ek göstergeli Başbakanlık Müşavir

liğine Erol KICIMAN'ın, 657 Sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince tayini uygun görül
müştür, 

2 — Bu kararı Başbakan yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL 
Başbakan 

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa ; 2 

T . Ö Z A L 
B a ş b a k a n 

1. K. E R D E M K. O K S A Y A . TENEKECİ V. A T A S O Y 
Devlet B a k . - B a ş b a k a n Yrd . Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A . B02ER Y. B . ÖZAL A . KAHVECİ M . Y A Z A R 
Devlet Bakan ı Devlet Bakan ı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

C . ÇİÇEK N. KİTAPÇI M . O. S U N G U R L U E . V U R A L H A N 
Devlet B a k a n ı Devlet Bakar» Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 

M . KALEMLİ A . M . YILMAZ A. K. ALPTEMOCİN H . C . G Ü Z E L 
İçişleri B a k a n ı Dışiş leri B a k a n ı Mal îye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt . G e n ç . ve Spor Bak. 

i. S. GİRAY B . AKARCALI E . PAKDEMİRLİ H . H . DOĞAN 
Bayındırlık ve iskan Bak. S a ğ . ve Sos. Yard. Bak. Ulaşt ırma Bakan ı Tanm Orman ve Koyişlerî Bak. 

İ. A Y K U T Ş . Y Ü R Ü R F. K U R T M . T . TİTİZ 
Çal ı şma ve Sos. Güvenl ik Bak. Sanayi ve Ticaret Bakan ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Kültür ve Turizm Bakanı 
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Devlet Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 87/34178 
1 — Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol 

KICIMAN'ın başka bir göreve tayin edilmek üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Devlet Bakam yürütür. 

30 Aralık 1987 

T. ÖZAL Y. B. ÖZAL 
Başbakan Devlet Bakanı 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

Karar Sayısı : 87/34179 
1 — Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı

na Bülent ŞEMİLER'in, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 3182 
Sayılı Kanunun değişik 24 üncü maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

T. ÖZAL Y. B. ÖZAL 
Başbakan Devlet Bakanı 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

Belediye Kurulmasına Dair Kararlar 
İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 87/34134 
1 — Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Tepecik Köyünde "TEPECİK" ismiyle Beledi

ye Teşkilatı kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarın
ca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

T. ÖZAL 
Başbakan 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

Karar Sayısı : 87/34135 
1 — Ankara İli Sulakyurt İlçesine bağlı Dağhalilinceli köyünde "DAĞHALİLİNCELİ" 

ismiyle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi ge
reğince uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı- İçişleri Bakanı yürütür. 
30 Aralık 1987 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı 
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İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 87/34136 
1 — Samsun İli Terme İlçesine bağlı Bazlamaç Köyünde "BAZLAMAÇ" ismiyle bele

diye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

Karar Sayısı : 87/34137 
1 — Samsun İli Merkez (Tekkeköy) ilçesine bağlı Aşağıçinik Köyünde "AŞAĞIÇİNİK" 

ismiyle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi ge
reğince uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Karar Sayısı: 87/34138 
1 — Kayseri İli Bünyan İlçesine bağlı Karakaya Köyünde " K A R A K A Y A " ismiyle Be

lediye Kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
30 Aralık 1987 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

Karar Sayısı : 87/34139 
1 — Muğla İli Fethiye İlçesine bağlı Göcek Köyünde "GÖCEK" ismiyle belediye ku

rulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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İçişleri Bakanlığından; 

Karar Sayış: 87/34141 
1 — İçel İli Gülnar İlçesine bağlı Köseçobanlı Köyünde "KÖSEÇOBANLI" İsmiyle be

lediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uy-
gun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür, 
30 Aralık 1987 

Kenan EVİREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
, Başbakan içişleri Bakanı 

Karar Sayısı: 87/34142 
1 — İçel ili Anamur İlçesine bağlı Tekmen Köyünde "TEKMEN" ismiyle belediye ku 

rulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görül 
müştür, 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakam 

Karar Sayısı: 87/34143 
1 — Samsun İli 19 Mayıs İlçesine bağlı Yörükler köyünde "YÖRÜKLER" ismiyle Be 

lediye Kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesi gereğince uy 
gun görülmüştür, 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Karar Sayısı: 87/34144 
1 — İçel İli Silifke İlçesine bağlı Esenbel ve Olukbaşı Köylerinin birleşerek "ATAYURT" 

ismiyle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 -d maddesi uya-
nnca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür, 
30 Aralık 1981 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5 
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İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 87/34145 
1 — Tokat İli Almus İlçesine bağlı Ormandibi köyünde "ORMANDİBİ" ismiyle bele

diye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Karar Sayısı : 87/34147 

1 — Tokat İli Turhal İlçesi Pazar Bucağına bağlı Dereköy köyünde "DEREKÖY" is
miyle belediye kurutması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gere
ğince uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

Karar Sayısı : 87/34148 
1 — Tekirdağ İli Saray İlçesine bağlı Büyükyoncalı köyünde "BÜYÜKYONCALI" is-

miyle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gere
ğince uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 

M. KALEMLİ 
İçişieri Bakanı 
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İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 87/34149 

1 — Ordu İli Gölköy İlçesine bağlı Kızıltoprak ve Kızılcahasan köylerinin birleşerek 
"GÜZELYURT" ismiyle Belediye Teşkilatı Kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7'nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Karar Sayısı: 87/34151 

1 — İstanbul İli Çatalca İlçesine bağlı Gürpınar Köyünde "GÜRPINAR" adıyla Bele-
diye Teşkilatı kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesi uya
rınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Karar Sayısı : 87/34152 

1 — İstanbul İli Çatalca İlçesine bağlı Durusu (Terkos) Köyünde "DURUSU" adıyla 
Belediye Teşkilatı kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesi 
uyarınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

30 Aralık 1987 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. KALEMLİ 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 

M. KALEMLİ 

M. KALEMLİ 

Af. KALEMLİ 
İçişleri 
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Yönetmelikler 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından : 

Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 

Birinci Bölüm 
G E N E L HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — Bu yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup, 

Yükseköğretim Kurulunun teşkilatını, çalışma usullerini, üyelerin hukuki durumları ile ilgili 
hususları düzenler. 

Tanım ve Kısaltmalar 
Madde 2 — Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; 
Kurullar : Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yükseköğretim Yürütme Ku-

rulunu, 
Y D K : Yükseköğretim Denetleme Kurulunu, 
ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
Başkan : Yükseköğretim Kurulu Başkanını, 
Genel Sekreter : Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini, 
Bağlı Birimler : YDK, ÖSYM ile Kanunun 6.maddesinin (a) fıkrasında belirtilen 

birimleri ifade eder. 

İkinci Bölüm 
YÜKSEKÖĞRETİM K U R U L U N U N TEŞKİLATI 

Yükseköğretim Kurulunun Organları 
Madde 3 — Yükseköğretim Kurulunun organları; Genel Kurul, Başkan ve Yürütme 

Kurulundan ibarettir. 
Genel Kurul 
Madde 4 — Yükseköğretim Genel Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yap

mış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, 
(2) Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri 

arasından seçilen yedi, 
(3) Genel Kurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
(4) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçi

len yedi 
olmak üzere yirmidört kişiden oluşur. 
Başkan 
Madde 5 — Yükseköğretim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından Kurul üyeleri 

arasından dört yıl süre ile seçilir. 
Başkanvekilleri 
Madde 6 — Başkanın iki vekili bulunur. Başkanvekilliklerinden biri Genel Kurul üye

leri arasından Başkan tarafından; diğeri kendi üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir. Baş-
kanvekilleri Başkan tarafından verilen yetkileri kullanır, görevleri yapar. Başkanın yokluğunda, 
tarafından görevlendirilen biri Başkana vekalet eder. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 



31 Aralık 1987 — Sayı : 19681 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

Yürütme Kurulu 
Madde 7 — Yürütme Kurulu, Başkan, Başkanvekilleri ve Genel Kurulca seçilecek altı 

üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna katılacak üyelerden ikisi Cumhur
başkanı tarafından seçilmiş olan üyeler arasından; ikisi Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Mill i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca seçilmiş olan üyeler arasından; ikisi de 
Üniversitelerarası Kurulca seçilmiş olan üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 

Üçüncü Bölüm 
O R G A N L A R I N GÖREV VE YETKİLERİ 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 8 — Genel Kurul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinde sa

yılmış olan görevler ile diğer kanunlarla Yükseköğretim Kuruluna verilmiş olan görevleri yapar. 
Genel Kurul, 301 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Yürütme Kuruluna ka

tılacak üyeler ile bir Başkanvekilini seçer. 

Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden, yükseköğreti
min planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yük
seköğretim üst kuruluşlarıyla üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması ile 
rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüklerini Yürüt
me Kuruluna devredebilir. 

Başkanın Görev ve Yetkileri 
Madde 9 — Başkan, Yükseköğretim Kurulunu temsil eder; kanun ve yönetmelik hü-

kümleri ile kurulların kararlarının uygulanmasından sorumludur. Başkan, seçimi kurullara 
verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar, kurul üyelerine uygun gör
düğü görevleri verebilir, 

Başkan, kurulların gündemini hazırlar e toplantılarını idare eder. Disiplin yönetmeli
ğine göre kurul üyeleri hakkında disiplin ile ilgili tedbir almak gerektiğinde, Genel Kurutun 
salt çoğunluğu ile vermeği karara dayanarak gerekli işlemi yürütür; Y D K üyeleri ve bağlı bi
rimler görev ler i için disiplin yönetmeliğine göre işlem yapar; ÖSYM Başkanını, Genel Sekre-
teri, daire başkanlarını milletvekilleri, hukuk müşavirlerini ve uzmanları Yürütme Kurulunun 
görüşünü alarak atar. Genel Sekreterin üniversite lisans diplomasına sahip olması şarttır. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer görevliler, Başkan tarafından, Genel Sekreterin 
önerisi ile ve kadro durumu esas alınarak atanırlar. Y D K emrine yapılacak görevlendirmeler
de, bu kurul başkanının görüşü alınır. 

Başkan, yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer gö
revlileri, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzeri
ne yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atayabilir. Başkan, 
yükseköğretim üst kuruluşlarında kendisi, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilen 
aylıklı veya sözleşmeli her çeşit yükseköğretim personel kadrosunu ilgili makama önerir. 

Başkan, Yükseköğretim Kurulu'nun ita amiridir. Gerektiğinde bu yetkiyi kısmen veya 
tamamen Genel Sekretere veya bağlı birim başkanlarına devredebilir. 

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 10 — Yürütme Kurulu, Genel Kurulca 8 inci madde uyarınca kendisine devre

dilmiş olan görevleri yapar. 
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Dördüncü Bölüm 
K U R U L L A R I N ÇALIŞMA USULÜ 

Kurulların Toplanması 

Madde 1 î — Kurullar Başkanın; Başkanın bulunmadığı hallerde görevlendirdiği Baş-
kanvekilinin başkanlığında toplanır. Vekil bırakılmadığı durumlarda başkan vekillerinden yaşlı 
olanı bu görevi yapar. 

Mil l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı gerekli gördüğü hallerde Genel Kurula katılır ve 
başkanlık eder. 

Toplantı Zamanı 
Madde 12 — Genel Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya 

üyelerin en az. üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. 
Yürütme Kurulu sürekli görev yapar ve ayda en az dört defa toplanır. 
Kurallar gerektiğinde Başkanlıkça oluşturulacak komisyonlar halinde de çalışabilir. 
Kurulların toplluluklarının gün ve saatleri Başkan tarafından tespit edilir. 
Toplantı Yeri 
Madde 13 — Kurullar Yükseköğretim Kurulu binasındaki özel yerinde toplanır. Ku

rulların kendi kararları ile başka bir yerdede toplanmaları mümkündür. 
Gündem 
Madde 14 - Toplantılarda gündem Başkan tarafından düzenlenip en az bir gün önce 

üyelere dağıtılır. Üyeler gündeme alınmasını diledikleri konuları toplantıdan en az üç gün ön-
ce Başkanlığa iletirler. Üyelerden en az üçte bîrinin yazılı olarak teklif ettikleri konular Baş-
kanlıkça gündeme alınır. 

Toplantıya Katılmayan Üyeler 

Madde 15 — Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üyeler durumlarını 
en kısa sürede Başkanlığa bildirirler. 

Kurul Raportörlüğü 
Madde 16 — Tutanak ve karar yazma işlerini yürütmek üzere iki yıl süreyle Başkan 

tarafından iki raportör üye görevlendirilir. Raportör üyelerin bulunmadığı hallerde raportör
lük Başkanın görevlendireceği bîr üye tarafından yerine getirilir. Raportör üyelere tutanak ve 
kararların yazılmasından kurullara karşı sorumludurlar. 

Toplantı Nisabı 
Madde 17 — Toplantı nisabı Genel Kurulda ondört, Yürütme Kurulunda altıdır. 
Görüşmelere Başlanması 
Madde 18 — Oturum açıldıktan ve Başkanın gerekli gördüğü sunuşları yapmasından 

sonra gündeme geçilir. Yürütme Kurulu toplantısında gündemin ilk maddesi olarak önceki 
oturumun kararlan okunur ve gerekirse düzeltmeler yapılarak, kurulun onayı alınır. 

Gündem Sırasının Değiştirilmesi 
Madde 19 — Başkanın veya herhangi bir üyenin önerisi ve kurulun kararı ile gündem 

maddelerinin sıralan değiştirilebilir. 
Konuşma Usulü 
Madde 20 — Konuşma sırası, Başkanlıktan alınan söz sırasıdır. Ancak, usul hakkın

da söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Ayrıca görüşülmekte olan kanunun ilgili bulunduğu 
komisyon yönetici veya sözcüsüne sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Konuşmalarda konu 
dışına çıkılmaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş belirtemezler. 

Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılamaz. 
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Görüşmelerin Ertelenmesi 
Madde 21 — Başkan, görüşmelere ara verebilir. Bir gündem maddesinin görüşülmesi 

veya oturumun başka bir güne ertelenmesi, Başkanın kararı veya bir üyenin önerisi üzerine 
kurulun kararı ile olur. Erteleme önerileri diğer önerilere göre öncelikle karara bağlanır. 

Yeterlik Önergesi 
Madde 22 — Bir konu üzerinde lehte ve aleyhte en az birer konuşma isteği yerine geti

rildikten sonra her an yeterlik önergesi verilebilir. Başkan, bu önerge i ç i n birer üyeye lehte 
ve aleyhte söz verdikten sonra oylamaya geçilir. 

Oylama 
Madde 23 — Görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunularak ka

bul veya reddedilir. Her üyenin bir oyu vardır. Her üye oyunu kabul veya red şeklinde ver
mekle görevlidir. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu red sayılır. 

Oylama Sırası 
Madde 24 — Değişiklik önerileri, esas öneriden önce oya sunulur. Oylamaya en aykırı 

öneriden başlanır. Birden çok aykırı öneri bulunduğu takdirde, oylama öneri sırasına göre 
yapılır. 

Karar Nisabı 
Madde 25 — Kurullarda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Seçim 

kararlarında her kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci turda da salt çoğun-
luk sağlanamaz ise, üçüncü turda, en çok oy alma esası uygulanır. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 
Oyverme Şekli 
Madde 26 — Oylama, açık ve işaretle yapılır. Ancak kurul gizli veya üye isim 

belirtilmesi usulü ile oylama yapılmasına karar verebilir. Açık oylamada oy sayımı Başkanlık
ça yapılır. 

Oy Tasnif Hey'eti 
Madde 27 — Kurulca oylamanın açık yapılmamasına karar verilmesi halinde, kurulca 

oyların tasnifi için üyelerden üç kişilik tasnif hey'eti seçilir. 
Oylama Sonucu 
Madde 28 — Oylama sonucu Başkan tarafından kurula açıklanır. Gerekli tutanak, tasnif 

hey'etince tutulduktan sonra oylar bu hey'etçe imha edilir. 
Kurulların Kararlarının Açıklanması 
Madde 29 — Kurulların kararları ancak Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından 

açıklanır. 
Kararların Tekrar Görüşülmesi 
Madde 30 — Karara bağlanmış bir konunun kurulda tekrar görüşülmesi; en az üyeler

den 1/5 inin önerisi üzerine toplantıda bulunanların 2/3'ünün kararı veya Başkanın gerekli 
görmesi ile mümkündür. 

Görüşme Tutanakları 
Madde 31 — Kurullardaki görüşmelerin tutanak özetleri ve alınan kararlar raportör 

üyelerin sorumluluğunda yazılır. Genel Kurul kararları toplantıyı takiben yazılarak, gelecek 
toplantıyı beklemeden; Yürütme Kurulu kararları ise bir sonraki toplantıda kurulun onayına 
sunulduktan ve kurul tarafından aynen veya varsa maddi hatalar düzeltildikten sonra Başkan 
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ve raportör üyelerden en az biri tarafından imzalanır. Kararlara, yıl belirtmek sureti ile her 
yıl (1) numaradan başlanarak alınış sırasına göre numara ve tarih verilir. Tutanak özetleri üye-
lerin bilgisine açık tutulur. 

Kararların Yürürlüğü 
Madde 32 — Genel Kurul kararları alındıkları tarihte; Yürütme Kurulu kararları ise, 

müteakip toplantıda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
Komisyon Çalışmaları 
Madde 33 — Kurullar, çalışmalarım yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca görevlen

dirilen komisyonlar aracılığı ile de sürdürebilirler. Başkan her komisyon için bir yürütücü gö-
revlendirir. 

Başkan veya görevlendireceği bir Başkanvekili komisyonlara katıldığı takdirde başkan
lık yapabilir. 

Üye Olmayanların Kurula Katılması 
Madde 34 — Kapalı toplantılar hariç, kurulların toplantılarına Üniversitelerarası Ku

rul Başkam katılabilir. Bunun dışında, kurul kararı ile, yükseköğretim kurumlarının yönetici 
ve öğretim elemanları da toplantılara katılabilirler. 

Genel Sekreter, aksine karar alınmadıkça, raportör olarak kurulların toplantılarına 
katılır. 

Üye olmadıkları halde toplantıya katılmış olanların oy hakları yoktur. 
Uzman ve Yetkililerin Dinlenmesi 
Madde 35 — Kurullar lüzum gördüğü hallerde bağlı bulundukları makam ve kurum-

ların muvafakatini alarak ilgili görevlileri veya yetkili uzmanları açıklamalarda bulunmak için 
toplantılara davet edebilirler. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısı ile öğrendikleri hu-
susların gizliliğine uymakla yükümlüdürler. Görevlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları 
Yükseköğretim Kurulu bütçesinden karşılanır. 

Beşinci Bölüm 

ÜYELİK 

Yeni Üye Seçimi 
Madde 36 — Yükseköğretim Kurulu üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev sü

resi biten üyeler ile herhangi bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle 
seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula tekrar seçilmeleri mümkündür. 

Yürütme Kurulu üyeliğinin süresi dört yıldır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu üyeliği sona 
erenlerin Yürütme Kurulu üyeliği sona erer. Yürütme Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, 
Genel Kurulca o üyenin seçildiği gruptan yeni üye seçilir. Yeni seçilen üye Yükseköğretim Ku
rulu üyelik süresi sona erinceye kadar görev yapar. 

Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa edenlerin Genel Kurul üyeliği seçildikleri sürenin so
nuna kadar devam eder. 

Üyeliğin Boşalması 
Madde 37 — Yükseköğretim Kurulu üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle bo

şalması halinde gecikilmeden; sürenin sona ermesi halinde bir ay önceden keyfiyet Başkan ta
rafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve ayrıca üyenin seçildiği gruba göre; 
Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına veya Üni
versitelerarası Kurul Başkanlığına gerekli işlem yapılmak üzere bildirilir. 
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Üyelikle Bağdaşmayan Faaliyetler 
Madde 38 — Yürütme Kurulu üyeleri kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile 

vakıflar ve bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev 
yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, herhangi bir kamu kurulu-
şunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar. 

Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi 
Madde 39 — Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl 

içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç, bir ay hizmete devam etmeyen Yürütme 
Kurulu üyeleri Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmış sayılırlar. 

Geçici Görevlendirilmeler 
Madde 40 — Yürütme Kurulu üyelerinin Başkan tarafından yurt içi ve yurt dışı görev

lendirilmelerinde yollukları Harcırah Kanununa göre ve bütçe imkanları dahilinde ödenir. 
Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer 

kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakati ile yükseköğretim üst ku-
ruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere Başkan tarafından geçici olarak görevlen-
dirilebilirler. 

Üyelerin Mali Hakları 
Madde 41 — Yürütme Kurulunun Başkan ve üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme 
ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir. 
Yürütme Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödemez. Emekli olanla
rın ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulunda görev alan kamu 
personelinin her türlü özlük haklan saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar. 

Genel Kurulun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek toplantıya katılma 
ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile 
çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma 
ücreti (huzur hakkı) ödenemez. 

Altıncı Bölüm 
SEÇME VE A T A M A L A R 

Aday İnceleme Komisyonu 
Madde 42 — 2547 sayılı Kanunla seçilmesi ve önerilmesi kurulların yetkisine verilen 

görevlilerin belirlenmesi için yetkili kurul kararı ile Aday İnceleme Komisyonu kurulur. Ko
misyon beş üyeden oluşur. Üç üye, Başkan dışındaki üyeler arasından kur'a ile seçilir. Diğer 
iki üyeyi Başkan seçer. 

Komisyonun Çalışma Şekli 
Madde 43 — Komisyon, Yükseköğretim Kuruluna başvuran veya ilgili kuruluşlar ile 

üyelerce önerilen adayların dosyalarını, söz konusu hizmete uygunlukları açısından inceler. 
Eksik bilgi veya belgelerin tamamlanması için Başkanlığa öneride bulunur. Komisyon, incele-
me sonuçlarını yetkili kurula sunar. 

Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 
Madde 44 — Yetkili kurul Aday İnceleme Komisyonunun görüşlerini de dikkate ala-

rak, Denetleme Kurulu için beş profesör ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından gösteri
len üçer adaydan birer kişiyi atanmaları için Başkana önerir. Başkan, önerilen üyeler île 
Denetleme Kurulu Başkanı'nın atamasını yapar. 
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Rektör Adaylarının Önerilmesi 

Madde 45 — Genel Kurul, Aday İnceleme Komisyonunun görüşlerini de dikkate ala
rak, her üniversite için dört rektör adayını seçer ve Cumhurbaşkanlığına sunar. 

Dekanın Atanması 
Madde 46 — Bir fakülteye dekan atanabilmesi için fakültenin bağlı bulunduğu üniver

sitenin rektörü, üniversite içinden veya dışından üç profesörü seçerek Yükseköğretim Kurulu
na önerir. Yetkili kurul, Aday İnceleme Komisyonunun bu adaylarla ilgili görüşlerini de dikkate 
alarak dekanı seçer. Başkan sonuca göre atamayı yapar. 

Profesörlerin Atanması 

Madde 47 — Profesörlerin atanması yetkili kurulca Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. 

Yedinci Bölüm 

BAĞLI BİRİMLER 

Bağlı Birimler 
Madde 48 — Yükseköğretim Kuruluna bağlı birimler; YDK, ÖSYM, Başkanlık Özel 

Kalem Müdürlüğü ve Genel Sekreterin yönetimindeki Hukuk Müşavirliği, Eğitim Öğretim Da
iresi Başkanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Da
iresi Başkanlığı, Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Bilgi-İşlem Merkezi Dairesi 
Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ve Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlı
ğı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir. 

Bu birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akım
ları, iş analizi, iş tarifi ve tasnifleri özel yönetmeliklerde gösterilir. 

Gizli Tezkiye ile İlgili Düzenleme 
Madde 49 Bağlı birimlerde çalışan memurların tezkiye amirleri ile tabi tutulacakla

rı gizli tezkiye varakası, Bakanlar Kurulunun 27/7/1951 gün ve 3/13417 sayılı karan ile ona
nan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine 
Emekliye Sevkleri Hakkındaki Tüzük'ün 3. ve 5.maddeleri gözönünde tutularak ayrı bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Sekizinci Bölüm 
SON HÜKÜMLER 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 50 — 18/2/1982 gün ve 17600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiş olan Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği ve değişiklikleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 51 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 52 — Bu yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkam yürütür. 
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Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından : 

Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin 
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 —21.8.1982 gün ve 17789 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi
ren Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeli
ğinin 3. maddesinin I. fıkrasının 10. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yüksek Disiplin Kurulu : Yükseköğretim Yürütme Kurulunu, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerinin disiplin işlerinde Genel Kurulu," 
Madde 2 — Aynı yönetmeliğin 18. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Rektörler Hakkındaki Soruşturma 
MADDE 18 — Rektörler hakkında soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu Baş

kanının kararı ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından 
yapılır. Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Yükseköğretim Kuru-
lu Başkam tarafından verilir. Diğer cezalar için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı 
şarttır. 

Madde 3 — Aynı yönetmeliğin 27. maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Rektörlerin görevden uzaklaştırabilmesi için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ka-
rarı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararlan atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğre
tim Kuruluna bildirilir." 

Madde 4 — Aynı yönetmeliğin 37. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Toplantı Nisabı 
MADDE 37 — Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun top

lantı nisabı ondört, Yürütme Kurulunun toplantı nisabı altı kişidir. Diğer disiplin kurullarının 
toplantı nisabı kurul üye tam sayısının yandan fazlasıdır. 

Madde 5 — Aynı yönetmeliğin 45. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezaları bu amirlerce; disiplin 
kurullarınca verilen cezalar bu kurulların Başkanlıklarınca kararların imzalarının tamamlan
masını izleyen en çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur." 

Madde 6 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinden : 

Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne 
Bir Ek Madde Eklenmesiyle, Bu Yönetmeliğin Ban Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli

ği'ne aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde : Bu Yönetmeliğin adında ve içeriğinde yer alan "Karadeniz Üniversitesi" 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 2 — Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-

ği'nin 32. maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 32 — Aile Hekimliği Kademesi: Bu dönemde öğrencilerin başarısı her ana-

bilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yaz-
dıktan hasta müşahadeleri ve epikrizler, hastalara muameleler ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları 
seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayn gözönüne alınarak 
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
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Dönem VI (Aile Hekimliği) stajlarında başarılı olamayan öğrenciye 10. maddede belir-
tilen süre elverdiği takdirde stajları birer defa daha tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gös
teremeyen öğrenci tekrarladığı staj veya stajlarda "Devamsız" ise, Üniversite ile ilişiği kesilir. 
"Başarısızlık" halinde ise 10. maddede belirtilen süre elverdiği takdirde öğrenciye bu staj ve
ya stajları birer defa daha tekrarlama hakkı verilir. Yine başarısız olan öğrencinin dört veya 
daha fazla stajda "Başarısız" olması halinde üniversite ile ilişiği kesilir. Üç veya daha az staj
dan başarısız olan öğrenciye 10. maddedeki sürelere bakılmaksızın bu stajların birer defa da
ha tekrarlama hakkı verilir. Yine başarısız olan öğrencinin başarısız olduğu staj sayısı birden 
fazla ise Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tek stajdan başarısız olan öğrenciye bu stajı üç defa daha tekrarlama hakkı verilir. Yi
ne başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Madde 3 — Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-
ği'nin 33. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 33 — Aile Hekimliği Başarı Notu : Aile Hekimliği dönemi olan dönem VI'-
deki stajlar kredisiz eğitim-öğretim çalışması olduğundan, mezuniyete esas olan değerlendir
mede hesaba katılmaz. 

Madde 4 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu Yönetmeliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Tebliğler 
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

İthalat: (87/14) 
Madde 1 — 26/12/1985 tarih ve 18970 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İthalat Yö

netmeliği Eki; Ek: 12/C'de yer alan "Dışticaret Sermaye Şirketleri" listesine "Okan Dış Tic. 
A.Ş." ilave edilmiştir. 

Madde 2 — İthalat Yönetmeliği eki İthalat 86/2 sayılı Tebliğin 8 nci maddesi aşağıda
ki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 8 — a) Göç suretiyle yerleşmek üzere Türkiye'ye gelen yabancıların göç ta
rihinden önce sahip oldukları, 

b) Evlenmek suretiyle yerleşmek üzere Türkiye'ye gelen yabancıların evlenme tarihin
den en az altı ay önce sahip oldukları 1700 cm³ (veya dizel 2000 cm³) motor hacmini geçmeyen, 

Bir adet otomobil için, Türkiye'ye gelişlerinden itibaren en çok üç aylık süre içinde mü
racaat etmeleri halinde, Merkez Bankası Şubeleri tarafından, tanzim tarihinden itibaren üç 
ay süreyle geçerli ithal izni verilir." 

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

Döviz Tevdiat Hesaplan Karşılığı Tutulacak Munzam 
Karşılıklara Uygulanacak Faiz Oranları 

26/12/1985 tarih, 18970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan l/K sayılı Bankamız ge
nelgesinin birinci maddesi (b) bendi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
Ocak ayında tesis edilecek Döviz Tevdiat Hesapları Munzam Karşılıklarına uygulanacak faiz 
oranlan aşağıdadır. 

DÖVİZİN CİNSİ FAİZ ORANI % 
ABD DOLARI 7 
BATI ALMAN MARKI 3 5/16 
HOLLANDA FLORİNİ 4 3/8 
İSVİÇRE FRANGI 2 1/2 
FRANSIZ FRANGI 8 5/8 
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Sermaye Piyasası Kurulundan : 

"Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar" 
Tebliğine Ek Tebliğ 

Seri : I 
No : 4 
Madde 1 — 24/3/1982 gün ve 17643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan, "Se

ri : I, No : 1 Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar" Tebliğinin, "Kayıtlı Sermaye Sisteminden Ya
rarlanma ve Tavan Belirlenmesi" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1/1/1988 tarihinden itibaren kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıklar için başlan
gıç sermayesi, ilgili Bakanlıkça, Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak belirlenip, Kurul'a bil
dirilmiş olan 1 Milyar liradan az olamaz. 

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA 
31 ARALIK 1987, 1 ,2 ,3 VE 4 OCAK 1988 TARİHLERİNCE UYGULANACAK 
KURLAR: 
BÜLTEN NO: 1987/249 

DÖVİZ DÖVİZ E F E K T I F E F E K T I F 
DÖVIZIN cinsi ALIŞ S A T ı Ş ALIŞ S A T ı Ş 
= = = a = s a = = = = = = s = = = = s = » = = ı s : = = = = s = « s 
1 ABD DOLARI 1018.35 1023.44 1018.35 1033.63 
1 ftvUSTRALYA ODLARI 733.72 737.39 719.05 744.73 
1 AUUSTURYA ŞİLİNİ 9D.au 91.29 90.81. 92.20 
1 ALMAN HARKI 633.65 61.1.84 638.65 646.23 
1 BELÇİKA FRANGI 
1 DANİMARKA KRONU 

30.44 30.59 29.83 30.90 1 BELÇİKA FRANGI 
1 DANİMARKA KRONU 165.72 166.55 165.72 168.21 
1 FİN MARKKASI 256.51 257.79 251.38 260.36 
1 FRANSIZ FRANGI 168.3ü 189.21. 18B.3D 191.12 

*1 HOLLANDA FLORİNİ 567.77 570.61 567.77 576.29 
1 İSVEÇ KRONU 17">. 67 175.51. 174.67 177.29 
1 İSVİÇRE FRANGI 788.50 792.1.1. "' 788.50 800.33 
100 İTALYAN LİRETİ 86,52 86.95 84.79 87.82 
100 JAPON YENİ 825.21. B29.37 BOS. 74 837.62 
1 KANAOA DOLARI 780.31. 7B4.24 764.73 792.05 
1 KUVEYT DİNARI 3627.89 3&.6.03 3555.33 3682.31 
1 NORVEÇ KRONU 162.1.2 163.23 159.17 164.86 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1892.60 1902.06 1892.60 192D.99 
1 SUUDİ ARABİSTAN J»İYALİ 271.70 273.06 266.27 275.78 
1 YUNAN DRAHMİSİ 6.29 7.63 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 6.49 7.87 
1 IRAK DİNARI 401.71 486.77 
1 İRAN RİYALİ 0.33 0.41 
1 İRLANDA LİRASI 1436.10 1740.Z2 
1 İSPANYOL PEZETASI 8.06 9.80 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 636.04 770.73 
1 LÜBMAN LİRASI 0.67 U.81 
1 LÜK5EHBURG FRANGI 26.11 31.64 
1 MEKSİKA PEZOSU - 0.30 0.37 
1 SURİYE LİRASI ,26.78 32.45 
1 ÜRDÜN DİNARI 2611.09 3164.03 
1 YUGOSLAV DİNARI 

1 ABD OXARI 

1 AVUSTRALYA DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 
1 INGILIZ STERLINI 

30 ARALIK 1987 TARİHİNDE 
A L ı Ş F I Y A T ı : T 
« T I S F I Y A T ı : n 

ÇAPRAZ KUHL 

11.2103 
1.591.5 

31.4543 
6.1450 
3.9700 
5.4081 
1.793S 
5.8301 
1.2915 

1177.01 
« 3 . M ! 
1.3050 
6.2698 
3.71.80 
0.7201. 
3.5625 
1.8581. 

UYGULANAN 1 I 
L 17,800 
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AR 

AVUSTURYA \ 
ALMAN MARKI 
BELÇIKA FRı 
DANIMARKA t 
F I N MARKKA! 
FRANSıZ FRı 
HOLLANDA Fl 
ISVEÇ KRONL 
ISVIÇRE F W 
ITALYAN L I ! 
JAPON YEMI 
KANADA DOL/ 
NORVEÇ KROt 
SUUDI ARASİ 
ABD DOLARı 

DR. 995 «V« 

Ü.47 

SILIMI 
[ 
mı 
«mu 
51 
INCI 
.ORINI 
J 
UIGı 
E T İ 

IRI 
U 

ISTAN RIYA 

IR A L T ı N ı N 

0.57 

L I 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 

AVAR ALTININ: 

SUUDÎ ARABİSTAN RIYALI 

http://9D.au


Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 1987 — Sayı : 19681 

TÜRKİYE CUMHUR!YET MERKEZ BANKASI'MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP Vt VADELER İTİBARIYLA 31 ARALIK 1987 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ 

1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine İhalesi i le 
alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T:Devlet îç Borçlanma Tahvili, B:Hazine Bonosu) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİH} TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

27/01 /1988 12T 27̂  95.857 
27/01/1988 38 27 95.857 
24/02 /1988 12T 55 92.532 
24/02 /1988 6e 55 92.532 
23/03 /1988 12T 83 89.530 
23/03/1938 6B 83 89.530 
20 /04 /1988 12T 111 86.725 
20/04/1988 6B 111 86.725 
18/05/1988 12T 139 84.059 
18/05/1988 9B 139 84.059 
15/06/1988 12T 167 81.500 
15/06/1988 9B 167 81.500 
13/07/1988 12T 195 79.031 
13/07/1988 9B 195 79.031 
10/08/1988 12T 223 76.637 
10/08/1988 9B 223 76.637 
07/09/1988 12T 251 74.312 
07/09H98S 9B 251 74.312 
05/10/1988 12T 279 72.049 
02/11 /1988 12T 307 69.843 
30/11/1988 12T 335 67.693 
28/12/198« 12T 363 65.595 
2. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 

arasında gelen,Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak alınan 
Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir 
sonraki t a r i h esas alınır. 

3 . Üzerinde f a i z kuponu taşıyan Hazine ihalesi i le alınan Devlet iç Borçlanma 
Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ FANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14/07/1988 18T2 40.50 118.599 
11/08/1988 18T2 41.00 115.709 
07/10/1988 18T2 42.50 109.754 
07/11/1988 18T2 44.00 106.407 
07/12 /1938 18T2 46.50 102.922 
04/0Î/Î98P J8T2 46.50 122.618 
21/01/1989 24T2 40.00 117.609 
01/02/1989 18T2 38.50 115.798 
21/02/1989 24T2 42.00 114.951 
01/03/1989 18T2 45.00 114.835 
26/03/1989 18T2 48.50 112.658 
24/04/1989 18T2 50.00 109.153 
14/05/1989 24T2 44.50 105.624 
21 /05 /1989 18T2 50.00 105.357 
14/06/1989 24T2 46.50 102.033 
19/06/1989 18T2 48.50 101.458 
11/07/1989 24T2 46.00 121.500 
03/08/1989 24T2 39.00 115.791 
03/10/1989 24T2 50.50 112.142 
31/10/1989 24T2 50.00 108.242 
28/11/Î9S9 24 72 50.00 104.396 
26/12/1989 24T2 48.00 100.525 
28/01/1990 36T2 40.00 116.848 
28/02/1990 36T2 41.50 113.984 
28/03/1990 36T2 42.00 110.731 
18/07/1990 36T2 40.50 118.159 
25/07/1990 36T2 38.50 116.530 
12/09/1990 36T2 48.00 114.374 
07/11/1990 36T2 50,50 107.353 
05/12/1990 36T2 50.00 103.415 
4.Yukarıdaki maddelerde belirti lenler dışında kalan Devlet tç Borçlanma 

Senetleri nominal değerleri Üzerinden değerlendirilecektir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Tasarrufları Koruma Fonu 6 No.Iu Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir. 

DÜZELTME İLÂNI 
Tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütülen banker Zekeriya Tuğlu'ya ait olan ve 21/12/1987 

tarih 19671 sayılı Resmî Gazete'de satışa sunulan gayrimenkutlerden; 
8 nci sayfada ilân edilen 380 m 1 lik gayrimenkulun muhammen bedeli olan 1.330.000,— 

T L . ilânda gösterilmemiştir. 
9 ncu sayfada ilân edilen 1 nci parselin m' si 6758 olup, yanlışlıkla 6578 yazılmıştır. 
10 ncu sayfada ilân edilen 2 nci parselin m 2 si 2742 iken sehven 2962 yazılmış muham

men bedelide buna bağlı olarak fazla belirtilmiş olup, gerçek değeri 5.484.000,— T L . dir. 
Düzeltilerek ilân olunur. 

Karacabey İcra Memurluğundan : 

1987/74 
Borçlu : Mustafa Yaprak 
Karaca Ticaret, Tabaklar Mahallesi 77. Sok. No: 15 Karacabey 
Alacaklı Plassa Plastik San. ve TİC. A.Ş. vekili avukat Şahin Bayrak'ın 2.474.000. 

lira alacak için aleyhinize yukarıda yazılı dosya ile yapılmış olduğu icra takibinde, bilinen 
yukarıda yazılı adresinize tebligat çıkarılmış bila tebliğ iade edilmiş, Zabıtaca yapılan tahkikat 
ta da adresiniz tesbit edilemediğinden ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Iş bu ilânın gazetede neşir tarihinden itibaren borç ve masrafları Kanuni süreye 15 gün 
ilave edilerek 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı kambiyo senedi niteliğine haiz değilse 
yine kanuni süreye 15 gün ilave edilerek 20 gün içinde mercie şikayet etmeniz takip dayanağı 
senet altındaki imza size ait değilse yine kanuni süreye 15 gün ilave edilerek 20 gün içinde ayrı
ca açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki imzanın siz
den sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz 100 lira'dan 5000 liraya 
kadar para cezası ile mahkum edileceğinizden borçlu olmadığınızı veya itfa ihmal edildiği ve
ya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte kanu
ni süreye 15 gün ilâve edilerek 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merci den 
itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz taktirde cebri icraya devam olunacağı, iti
raz edilmediği ve borç ödenmediği taktir'de Kanuni süreye 15 gün ilave edilerek 25 gün içinde 
74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, 
hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırı
lacağınız ilânen tebliğ olunur. 18205 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 11 kalem muhtelif zirai mücadele ilaçları 
kapalı teklif usulü ile satınaunacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Karanfil Sokak No: 62 deki Genel Müdürlük veznesinden 
5600 T L . karşılığında temin edilebilir. 

3 — İstekliler teklif mektuplarım engeç 11 Ocak 1988 Pazartesi günü saat 12.00 ye ka
dar Ahm-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği

ne yapmakta serbesttir. 
18286 / 2-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

İşletmemiz ihtiyacı için 50 adet elektronik pul verme makinası satınalınacaktır. 
İhaleye iç ve dış olarak çıkılmıştır. 
İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 

Başkanlığı II Dış Satmalına Şube Müdürlüğünden veya Sirkeci Büyük Postane üstünde bulu
nan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden K D V dahil T L . 60.000 bedelle te
min edebilirler. 

Teklifler en geç 16.2.1988 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme 
Dairesine verilecek veya posta ile gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 
18058 / 2-2 

• 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

M A R A N G O Z V E TORNA-TESFİYE ATÖLYELERİ 
MALZEMESİ SATINALINACAKTIR. 

1 — Kurumumuzun marangoz ve torna-tesviye atölyelerinde kullanılmak üzere mevcut 
idari ve teknik şartnamede miktar ve özellikleri belirtilen 20 kalem atölye malzemesi kapalı 
zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Başkan
lığı, Atatürk Bulvarı numara 181 Kavakhdere-Ankara adresinden temin edilebilir. Şartname
ler posta ile gönderilmez. 

3 — Teklifler en geç 8/1/1988 günü saat 14.00'e kadar TRT Kurumu Genel Evrak Mü
dürlüğüne verilecektir. 

4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilme
yen teklifler dikkate alınmaz. 

5 — Bu İhalede, Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı kararı 
ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Alım, Satım ve İha
le Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ek yönetmelik hükümleri 
uygulanacaktır. 

6 — Kururnumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından alımı yapıp yapmamakta 
kısmen, bölerek, miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 

18341 / 2-2 
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TEK. S.S. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesinden : 

455 TON DEMİR-III KLORÜR SATIN A L I N A C A K T I R 
1 — Müessesemiz Seyitömer, Aliağa, Çayırhan ve Yeniköy Termik Santralları ihtiyacı 

için 455 ton demir-III klorür satın alınacaktır. 
2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecbur olup, şartnameler; TEK. S.S. Elek

trik Üretim ve İletim Müessese Müdürlüğü Necatibey Cad. No.3/1 Yenişehir/Ankara adre
sinden temin edilebilir. Müessesemizle daha önce iş ilişkisi olmayan firmalar şartname alabil
mek için dilekçelerine oda sicil kayıt sureti, çalışmakta oldukları bankadan alacakları mali 
referans mektubu, tanıtıcı katalog ekleyeceklerdir. 

3 — Teklifler engeç 13/1/1988 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adreste bulun
durulacaktır. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de aym adreste alenen açılacaktır. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihale yapmamakta ve
ya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 17969 / 2-2 

TEK S.S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

GÜVENLİK MALZEMELERİ A L I N A C A K T I R 
1 — 80 Çift Y . G . eldiveni, 30 adet Y . G . kontrol ıstankası, 48 adet hat tüfeği, 150 adet 

hat tüfeği kısa devre iletgeni, 60 adet izoleli hah 70 çift izole çizme kapalı teklif usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; TEK S.S. Güney 
Marmara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü İzmir Yolu Merinos Kavşağı Ka t : 4 Oda 
No : 306 T l f : 14 65 33 Bursa, adresinden 15.000,— T L . (K.D.V. Hariç) mukabilinde 
ahnabihnir. 

3 — Teklifler en geç 14 Ocak 1988 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste 3. kat 201 no.lu 
odadaki Muhaberat servisine verilmelidir. 

4 —• Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta 
veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

18428 / 1-1 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı zarfla teklif almak sureti ile 19 kalem bilyah değirmen lastik astar ve lifter bar 
satınalınacaktır. Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satınalma Müdürlüğünden 
15.000,— T L . karşılığında satın alınabilir. Teklifler enson 26/1/1988 günü saat 17.00'ye ka
dar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Şirketimiz 2886 sayılı yasa
ya tabi değildir. Bu alıma ait referansımız 126-KUT-I-76/AZ'dır. Teklif zarflarının üzerine 
referans numarası mutlaka yazılacaktır. 

Başvuru Adresi: KBİ A.Ş Ziya Gökalp Cad. No : 17 Kızılay/Ankara 
18434 / 1-1 

Kapalı zarfla teklif almak sureti ile 2 kalem kompansatör genleşme parçaları satınalı
nacaktır. Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satınalma Müdürlüğünden 7,500,— 
T L . karşılığında satınaunabilir. Teklifler enson 19/1/1988 günü saat 17.00'ya kadar Genel 
Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi de
ğildir. Bu alıma ait referansımız 2131-TU-D-I-ll/AZ'dır. Teklif zarflarının üzerine referans 
numarası mutlaka yazılacaktır. 

Başvuru Adresi: KBİ A.Ş. Ziya Gökalp Cad. No : 17 Kızılay/Ankara 
18435 / 1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 1987 — Sayı: 19681 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için gazetelerin Türkiye'nin her yanında aynı anda basıma gire
bilmesi amacıyla özel faks linki satınalınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından (II. Dış Satmalına Şube Müdürlüğünden) veya istanbul'da Sirkeci Büyük Pos
tane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme servisinden KDV dahil 150.000.— 
TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini ida
reden almış olmaları şarttır. 

Teklifler en geç 4/2/1987 günü saat 10.00'a PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığına verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şekilde gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 18291 / 2-1 

T.T.K. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda ayrıntılı dununu gösterilen malzeme satınalınacaktır. 
2 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son 

gün ve saatleri karşılannda gösterilmiştir. 
Cinsi: Margarin Yağı, Miktarı; 18.830 Kg., İhale Tarihi ve Saati: 19/1/1988 15.00, 
3 — Teklif zarfları ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Zonguldak'ın Kozlu nahiye

sindeki TTK. Kozlu Taşkömürü işletme Müessesesi Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 
4 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de TTK. Kozlu Taşkömürü İş

letme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 
5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
6 — Şartnameler TTK.Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğün

den veya TTK. Ankara İrtibat Bürosu Şube Müdürlüğü Gençlik Caddesi 119/A Anıttepe/An
kara adresinden temin edilebilir. 

7 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 18374 / 2-1 

Niğde Belediye Başkanlığından : 

1 — İlimiz Organize sanayi bölgesi altyapı inşaatlarında kullanılmak üzere 2886 sayılı 
yasanın 37. maddesi gereğince ve kapalı teklif usulü ile 250 mm çaplı 3600 metre çelik spiral 
kaynaklı boru satın alınacaktır. 

2 — İhale 26/1/1988 tarihine rastlayan Sah günü saat 15.00'de Belediyemiz Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edebilmek için aşağıdaki belgelerin teklif mektubuna eklenmesi ay
rıca teklif edilen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat yatınlması zorunludur. 

a) Tasdikli yetki belgesi : Bu belge ile teklif mektuplannı firma namına imzalamaya 
yetkili olduklarını göstereceklerdir. 

b) Ticaret ve Sanayi odası belgesi 
c) Türk Standarttan Enstitüsü uygunluk belgesi, 
d) Teknik şartnamede istenilen ile verilmesi luzüm görülen dokümanlar 
e) Taahhüt durumu, 
4 — İsteklilerin kapalı teklif mektubu ile eklerini engeç ihale saatinden bir saat öncesi

ne kadar ihale komisyonu başkanlığına belge mukabili teslim etmeleri zorunludur. Belirlenen 
saatten sonra verilen teklif mektupları ile teklif mektuplarının posta ile gönderilmesi halinde 
postada vaki gecikmeler nazara alınmayacaktır. 

5 — İhale ile ilgili şartnameler 10.000.— TL. si mukabili mesai saatleri dahilinde Bele
diyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 18376 / 1-1 
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Hatay Tekel Başmüdürlüğünden : 

Mevcut şartnameye göre başmüdürlüğümüz merkezi Antakya'da mubayaa olunacak 1987 
yılı ürünü y.tütün nakliyat işi % 25 azalır-çoğalır şeklinde ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İşin türü yaprak tütün ihalesi olup Antakya-Adana arasıdır 
2 — Tahmini tonu 3200(Üçbinikiyüz) tondur. 
3 — Geçici Teminatı 614.400,— TL. kati teminatı ise ihalede elde edilecek bedel üze

rinden °7«6 dır. 
4 — İhale kapalı zarf usulü ile 35/1/1988 Cuma günü saat 14.00'de Hatay Tekel Baş

müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 — Nakliyat süresi bir yıl olup, ayrıca üç aylık ek süre şartnamede yer almıştır. 
6 — Şartname, Ankara, Tekel Başmüdürlüğü Adana Yaprak Tütün İşletme Merkez Mü

dürlüğü ile Hatay Tekel Başmüdürlüğünde görülebilir. 
7 — ödemeler ayda iki defa Hatay Tekel Başmüdürlüğü saymanlığınca yapılacaktır. 
8 -— Teminat, nakit veya banka mektubu olabilir. 
9 — İstenilen belgeler şartnamede mevcut olup isteklilerin ihale günü belgelerini Hatay 

Tekel Başmüdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri mecburidir. 
10 — Tekelin 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ser

best olduğu ilan olunur. Î8377 / 1-1 

Gemerek Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizce 1 Adet Çift defransiyelli en az 80 HP'lik Lastik tekerlekli kanal ka
zıcı yükleyici 2886 sayılı yasanın 37. maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 — Lastik tekerlekli kanal kazıcı yükleyicinin muammen bcdeV SO.iiio.000.— tSek-
senmilyonlira) TL. olup, Geçici Teminatı : 2,400.000.— (İkimilyondönvüzbinıira) TL.dır. 

3 — İhale 15/1/1988 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de B e l e d i e toplanacak En
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — Makinanın bedeli ihale anında söylendiği şekilde ödenecektir. 
5 — Usûlüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarının ihak saat"id?n J saat ev

vel komisyon Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. 
6 — Postadaki vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak teklifler, kalv.i edilmeyecektir. 
7 — Şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde bcne.'siz Beleuijv od 

kanlığından temin edilebilir. 
8 — Belediye Satın alma Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap

makta serbesttir. 
9 — Makina ile birlikte 1 adet kırıcı ve 1 adet çamur pompası tekliu ayrıca verilecek.İr. 

18379 / M : 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmeleri arazilerinde yapılacak ya
bancı ot, fare, süne ve kımıl mücadelesi ile gübre atma işi için kapalı teklif usulü ile uçak ve 
helikopter kiralanacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Karanfil Sok. No : 62'deki Genel Müdürlük veznesinden 
5.600.— T L . karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 18 Ocak 1988 Pazartesi günü saat 12.00'ye 
kadar Alım-Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığına vermesi şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği

ne vermekte serbesttir. 18383 / 3-1 

http://SO.iiio.000.%e2%80%94
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Tekel Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — 142.971.362. - TL. keşif bedelli idare ve Ambar binası ikmal inşaatı işi 1987 - 88 
mali yılı işletme bütçesinden ödenmek üzere birim fiyat esasına göre kapalı - zarf yöntemiyle 
ihaleye çıkarılmıştır. Bu işe 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi uygulanacaktır. 

2 — Geçici teminatTekel Tütün - Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol işletmeleri Genel 
Müdürlüğü adma alınmış 4.289.141. - TL. dır. 

3 — ihale 19/1/1988 günü saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüz Merkez binasında I. İhale 
Komisyonunca yapılacaktır Zarfların saat 14.00'e kadar verilmesi gerekmektedir. 

4 — İstenilen belgeler şartnamesinde kayıtlı olup, Ticaret Dairesi Başkanlığında ve Te
kel Balıkesir Başmüdürlüğünden görülebilir. 

5 — İhaleye girebilmek için şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen şartlar yerine geti
rilecektir. Yeterlilik belgesi alabilmek için 14/1/1988 günü çalışma saati bitimine kadar Kara-
köy - Şefkat Işhanında bulunan inşaat Tesisler Daire Başkanlığına mürücat etmek 
zorundadırlar. 

6 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen 
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersizdir. 
İlânen duyrulur. 18329 / 1-1 

e 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuza bağlı Lalahan İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 7 ton yo
ğurt ve ayran kutu kapağı Aliminyum folyo satın alınacaktır. 

2 — ihaleye iştirak eden firmalar yoğurt ve ayran kutu kapağı Aliminyum folyosu için 
2. Milyon T L . lik geçici teminat vereceklerdir. Bu teminat nakit olabileceği gibi Banka temi
nat mektubada olabilir. 

3 - Teklifler en geç 20/1/1988 günü saat 16.00'ya kadar Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu Genel Müdürlüğü Akay Cad. No.6 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Haberleşme Servisi
ne verilmiş o l^âktu . Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

4 — Jh^k} J ait Teknik ve Ticari'Şartnameler Genel Müdürlük Tedarik ve Pazarlama 
Daire Başkankjgndan ücretsiz olarak temin edilebileceği gibi istanbul ve İzmir İşletme Mü-
dürliiklerindcn'de temin edilebilinir. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmi 
ihale yapmakta veya dilediği firmaya ihaleyi vermeye yetkilidir. 18330 / 1-1 

Etibank Mahdut Mesuliyetli Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1900 TON B E Y A Z SÜLF.İ.T KAĞIDI SATINALINACAKTIR 

1 — Müessesemizce 1500 Ton 610 mm. lik ve 400 Ton 680 mm. lik beyaz sülfit kağıdı 
satınalınacaktır. 

2 — İhalesi kapalı zarf teklif usulüyle 21/1/1988 Perşembe günü saat 15.00'de toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

4 — By işin geçici teminatı 100.000.000, - T L . dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz muhaberat servisine 

verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler dağerlendirmeye alınmayacaktır. 
6 -» Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 18378 / 1-1 

http://Mu.es3cserr.iz
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Ordu İli Akkuş Orüs İşletme Müdürlüğünden ; 

İşletme Müdürlüğümüz ambarlarında mevcut bulunan (71) parti halinde (1264.191) M 3 . 
Kayın kereste ve (5) parti halinde (68.985) M 3 . Meşe keresteler açık arttırma suretiyle vadeli 
satışa çıkarılmıştır. 

Ürünlerimizin 25'i ile vergileri peşin °7o 75'i ve faizi tutarının vade bitim tarihinde 
ödenmek üzere her ay için °/b 4 faizli Limit içi Banka teminat mektubu karşılığı altı ay vadeli 
olarak satılacaktır. 

İhale 18/1/1988 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Orüs İşletme Müdürlü
ğümüzde yapılacaktır. 

İhalemize ait ilân ve ebat listesi Orüs Kurumu Genel Müdürlüğümüz'de ve Genel Mü
dürlüğümüze bağlı Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin % 10 teminatlarını işletme 
Müdürlüğümüz Veznesine yatırmış olmaları gerekmektedir. 

İşletmemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
18381 / 2-1 

Adana Valiliği II Daimi Encümeninden : 

İNŞAAT İLÂNI 
İlimiz Yüreğir İlçesine bağlı Hacıali Köyünde Özel İdare Müdürlüğü" bütçesinden yaptı

rılacak olan fidanlıkla ilgili olarak İdare binası, lojman, saha tanzimi, sera, tel çit vs. inşaat 
işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35'nci maddesinin A Fıkrası gereğince kapalı teklif 
eksiltme suretiyle 21/1/1988 Perşembe günü saat 10.00'da Vilayette toplanan İl Daimi Encü
meninde ihalesi yapılacaktır. 

1 — İşin keşif bedeli 179.607.180.— Liradır. 
2 — Keşif, Şartname vs. evraklar mesai saatleri dahilinde İl Daimi Encümen bürosun

da görülebilir. 

3 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için; 
a) 5.388.215. — Liralık geçici teminatlarını, 
b) 1988 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Noterden tasdikli imza sürkülerini, 
d) Müracaat dilekçeleri ile birlikte Makina teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları bil

dirisi, Mali güçlerine ait Mali durum bildirisi, Teknik personel bildirisi, Taahhüt bildirisi ile 
ihale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeler ile Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan enaz işin keşif bedeli kadar müteah
hitlik karnesinin aslını ibraz etmek suretiyle Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektubu zarfıyla birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. 

4 — Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden yeterlik belgesi alınması için son müracaat 
tarihi 14/1/1988 Perşembe günü mesai saati bitimine kadardır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım 21/1/1988 Perşembe günü saat 9.00'a kadar Vila
yette toplanan İl Daimi Encümeni Başkanlığına vereceklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
18375 / 1-1 
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EGE Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF M A L Z E M E S ATIN ALINACAKTIR 
1 — Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif vasıta yedekleri kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle ihale edilecektir. 
Malzemenin Cinsi Miktarı Dosya No İhale Tarihi 

I — Oto yedekleri (Inter 
perkins-79, Dodge-80, 581 kalem 875-ELİS/87-741 20/1/1988 
BMC-129, 
Ford-1210-Cargo-195, Dodge 
pick-up-78, Mazot pompa 
yedeği-28 kalem) 
II — Komatsu İş Makinası ye
deği (Greyder-2, yükleyici-1, 79 kalem 875-ELİS/87-661 21/1/1988 
Kamyon-17, Cummins Motor 
Yedeği-59 kalem) 

2 — Teklif zarfları üzerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak, ihale günü 
en geç 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisine verilecek ve teklif mektupları 
aynı gün saat : 15 30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunca açılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şartnameler; Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü satınalma Dairesi 
Başkanlığından; İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (Mçrkezefendi Balıklı Yolu Atatürk 
Öğrenci Sitesi Karşısı Zeytinburnu/İSTANBUL); İzmir'de Erzene Mahallesi 78. Sok No:3 Bor
nova/İZMİR (Eli'nin Rektörlük Karşısındaki binasından); Soma'da Müessesemiz Ticaret Şu
be Müdürlüğünden (13 Eylül Mah. Atatürk Cad. Soma/MANİSA) 

Adresinden oto yedekleri şartnamesi 3.000,— TL. Komatsu yedekleri şartnamesi be
delsiz olarak dilekçe karşılığından temin edilebilir. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasa'ya tâbi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen 

yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir. 18382 / 2-1 • 
Samsun Tekel Yaprak Tütün İşletmeler Merkez Müdürlüğünden : 

1 — Merkez Müdürlüğümüze bağlı Gerze İşletme Müdürlüğünün Alaçam Ballıca ve Ala
çam - Samsun arasında 1 yıllık teahhütle yaptırılacak yaprak tütün ve levazımatının nakliyatı 
yükleme - boşaltma İdaremize ait olmak üzere Tekel alım - satım ve ihale Yönetmeliği dahi
linde ihaleye konulmuştur. 

2 — Geçici ihale 18/1/1988 günü saat 15.00'de Samsun Tekel Merkez Müdürlüğümüz
de kurulu bulunan ihale Komisyonu huzurunda kapalı zarf yöntemine göre yapılacaktır. 

3 — Yapılacak İhalenin : 
Muhammen Bedeli Geçici Teminatı 

Nakliyatın Yeri (TL.) Yaklaşık Miktarı (TL.) 

Alaçam-Balhca 8.000.000 2.000 Ton 465.000 
Alaçam-Samsun 7.500.000 1.500 Ton 

4 — Bu nakliye işine ait şartname Tekel Merkez Müdürlüğü Nakliyat Amirliği ve Ala
çam İşletme Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Tekel 2886 Kanun kapsamında olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği
ne yapmakta serbesttir. 

6 — İsteklilerin Ticaret ve Sanayi Odasından alacakları 1988 yılı vizeli belge, teminat 
mektubu, kimlik belgesi ile teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar İhale Komisyo
nu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

7 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf, teleks ile yapılacak başvurular geçersizdir. 
İlân olunur. 18156 / l - l 
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Devlet Orman İşletmesi Manisa Müdürlüğünden : 

Poz Birim Fiatı I.Keşif Geç, Tem. 
No İşin Adı Miktarı Tl . Tutarı TL. T L . 

101/2 Yangın koruma yolu Tesisi 7.00 153.248 1.072.236 32.182 
101/4 " 0.78 200.074 ¡56.057 4.681 
102/2 " 10.85 140478 1.524.186 45.738 
102/4 " 1.20 174.533 209.439 6.283 
202/2 Diri örtü temizliği 98.37 157.505 15.493.766 464.813 
201/2 50.30 244.636 12.305.190 369.155 
202/4 31.25 200.074 6.252.312 187.569 
201/4 20.40 305.795 6.238.218 187.146 
202/6 24.20 251.157 6.077.999 182.340 
201/6 8.65 366.953 3.İ74.143 95.224 
301/1 Toprak İşleme 148.67 137.924 20.505.161 615.155 
301/2 51.65 165.593 8.562.085 256.862 

81.562.085 2.447.148 

İhale Tarihi ve Saati : 14/1/1988, 14.30 
Başvuru Tarihi ve Saati : 8/1/1988, 14.30 
1 — Manisa Devlet Orman İşletmesi merkez Ağaçlandırma şefliği Yuntdağ serisi Kara-

tepe orman içi Ağaçlandırma projesi 1988 Yılı Ağaçlandırma programında bulunan yukarıda
ki belirtilen işler; 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Döner sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29,(a) 
maddesi gereğince kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 14/1/1988 Perşembe günü saat 14.30'da Manisa Devlet Orman İşletme Mü-
> düdüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Yukarıda belirtilen işlere ait ihale dosayası, genel idari ve teknik şartname Orman 
Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Silvi kültür Daire Başkanlığı. İzmir, Ankara, Muğla, De
nizli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri ile Manisa Orman 
İşletme Müdürlüğünde mesai saatlerinde bedelsiz olarak görülebilir. 

4 — İhaleye girilebilmesi için isteklilerin; 
a) Kanuni ikametgahı olması, b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, c) Ticaret 

veya Sanayi odası belgesi veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ver
mesi, d) İmza sirüleri e) Yukarıda sayılan belgeler ile ihale şartnamesinin 4. maddesinde belir
tilen diğer belgeleri dilekçelerine ekleyerek 8/1/1988 Cuma günü saat 14.30'a kadar ihale ko
misyonu (Yeterlilik komisyonu)na müracaatla yeterlilik belgeleri almaları şarttır. 

5 — Yeterlik belgesi için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Yukarıda belirtilen işlerden : 
a) Diri örtü temizliği, Toprak işleme ve yangın koruma yolu işleri için verilecek teklifler 

işin tümüne şamil olmak üzere verilebilir, b) Tek bir iş için verilen teklifler kabul edilmez. 
7 — Posta da vukuu bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Yukarıdaki poz No'lannda yazılı birim fıatları 1987 yılına ait olup, 1988 yılı için 

OGM.ce hazırlanacak birim fıatları ile arasında indirim veya ilave olduğu takdirde, meydana 
gelecek aradaki farklar aynı oranda ayrıca ödencek veya tahsil edilecektir. 

İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmak suretiyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat önce Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri gerekir. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
18380 / 1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 

Kuruluşumuzca yapımı planlanan Malatya Vagon Onarım Fabrikası Isı Santralı binası 
ile içine monte edilecek toplam; 20x 10* Kcal/h kapasitede linyit kömürü ile çalışan komple 
Isı Santralı teçhizatının, inşaat, imalat ve montaj işlerinin; İnşaat kısımları Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığı 1987 yılı birim fiatlan ve 8/2574 sayılı yıllık fíat farkı kararnamesi üzerinden, 
İnşaat işleri dışındaki Isı Santralı teçhizatı işlerinde, teklif birim fiatına dayalı, (sabit Hatlarla) 
anahtar teslimi şeklinde teklif alma ve kapalı zarf yöntemi ile Yüklenici seçimi yapılmak sure
tiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 — İnşaat işlerinin 1987 yılı birim fiatlarına göre takribi keşif bedeli; 332.600.129,— 
TL.dir. 

2 — Teçhizat işleri teklif birim fiatına dayalı (sabit fiatlarla) anahtar teslimi şeklindedir. 
3 — İşin geçici teminatı, inşaat işleri için; 8.315.000,— TL.dir. 
4 — Teçhizat işlerinin geçici teminatı; imalat ve montaj için teklif edilen bedelin en az 

% 2,5 ğudur. 
5 — İhale sırasında istenecek olan geçici teminatlar mektup olduğu takdirde süresiz 

olacaktır. 
6 — Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımdan TCDD 

İşletmesi Genel Müdürlüğünce yeterli görülen ve istenilen belgeleri tam oiana verilecektir. Bu 
nedenle bu ihaleye iştirak etmek için Yeterlik Belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki husus
lara kesinlikle uyacaklardır. 

6.1 — Kanuni ikametgah adresini başvuru dilekçelerinde açıkça belirteceklerdir. 
6.2 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. Özel veya tescil edilmemiş or

taklar kabul edilmeyecektir. 
6.3 — İştirakçi şirket ise noterden tasdikli şirket sirküleri ile, belgelerde ve teklif mek

tubunda bulunan imzalara ait noterden tasdikli imza sirkülerini. 
6.4 — istekliler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
6.4.1 — Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunulduğuna dair Ticaret 

ve Sanayi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 1987 yılı vizesini içeren kim
lik kartını, 

6.4.2 — Resmî Gazete'de yayınlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine Girme 
Yönetmeliği"ne ekli 1, 2a, 2b, 3 ve 4. numaralı örneklere göre düzenlenmiş, 

6.4.2.1 — Yapı Araçları Bildirisini, (Örnek : 1) 
6.4.2.2 — Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile, işin adına ve 

ilân tarihinden sonra alınmış, toplam keşif bedelinin, (İnşaat Keşif + teçhizat teklif bedeli) en 
az kullanılmamış % 5'i oranında nakit ve % 5'i oramda da teminat mektubu kredisi tutarında 
bankalardan alınmış Banka Referans mektubu, (Örnek: 2a - 2b) (Banka Referans mektupları 
tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini kesin olarak içerecektir,) 

6.4.2.3 — Teknik Personel Bildirisini, (örnek: 3) Bu iş için en az 3 yıl tecrübeli bir in
şaat Mühendisi, bir Makina Mühendisi ve birde Elektrik Mühendisinin diploması ile işin adı
na noterden taştikli taahhütnameleri Teknik Personel Bildirisine eklenecektir. 

6.4.2.4 — Tahhüdü altında bulunan işleri, ilgili Kuruluşlardan alınmış belgeleri ile açık
layan Taahhüt Bildirisini, (Örnek :4) (Taahhüt Bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

6.4.3 — İstekli firmayı ve mamullerini tanıtıcı belgeler ile, firma tarafından imal ve mon
tajı yapılmış benzer karekter ve Önemde en az toplam 10 x 106 Kcal/h kapasiteli resmi Kuru
luşlardan alınmış Iş Bitirme Belgelerinin aslını veya noterden tasdikli fotokopilerini, 

6.4.4 — Şirket olarak eksiltmeye katılacaklardan; İş Bitirme belgesi şirket ortakların
dan birisine ait olması durumunda, iş bitirme belgesi olan şahsın şirketteki hissesi % 51'den 
daha aşağı olamayacaktır. Bu nedenle bu durumda bulunan iştirakçiler bu hususu belgelerle 
ispat edecekler ve iş bitirme belgesi olan ortağın şirketteki hissesinin en az •% 51 olduğuna dair 
gerekli begeleri ekleyecektir. 
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6.4.5 — İstekli firmanın mümüllerinin varsa Makina Mühendisleri Odası veya TSE'-
den alınmış kalite belgeleri, ile Kazanlar için kapasite raporu ve Loyd belgesini, 

6.4.6 — İnşaat işleri başka bir firma aracılığı ile yapılacaksa, istekli firma ile araların
da yapılmış noterden tastikli taahhütname, şirtek ise şirket sirkülerinin noterce tasdikli sureti, 
(Bu taktirde 6.4.2.1, 6.4.2.3, maddelerindeki belgeler adı geçen firma adına olacaktır.) Ayrı
ca Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az inşaat keşif 
kadar (B) Grubundan Yüklenicilik Karnesinin aslını veya noterden tastikli fotokopisini ve in
şaat işleri ile ilgili benzer karekter ve ödemede bir işi yapıp bitirdiğine dair 1987 yılı birim fiat-
larına göre en az 300 milyon liralık resmi Kuruluşlarından alınmış İş Bitirme Belgelerinin aslı
nı veya noterden tasdikli suretleri'de, yukarıda adı geçen firma adına olacaktır. 

6.4.7 — Bayındırılık ve Iskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) 
Grubundan en az bir milyar liralık Yüklenicilik karnesinin aslını veya noterden tastikli foto
kopisini, (Karnelerin aslı gerektiğinde komisyonca istenebilir) 

7 — Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/1/1988 Perşembe günü saat 16.30'a 
kadar TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına yazı 
ekinde verilmiş olacaktır. 

8 — Belgelerin incelenmesini müteakip, ihaleye iştiraki uygun görülen isteklilere ihale 
günüde belirtilmek suretiyle gerekli tebligat ayrıca yapılacak ve İhale Dosyası KDV dahil, 
100.000,—TL.sı bedelle verilecektir. 

9 — Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve pos
tada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya ve 4/2/1987 tarihinde Bayındırılık ve îskan Ba
kanlığınca yayınlanan tebliğe tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermememekte veya dilediği
ne vermekte serbest olduğu gibi, ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
best olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğun'da değildir. İlgililere duyrulur. 

18384 / 2-1 

Zonguldak İli Bartın İlçesi ORÜS Kurumu Müessese Müdürlüğünden : 

Müessesemiz sahasında mevcut 15 parti halinde 5040 adeti denk 190.716 M* Meşe Ke
resteler, 1 parti halinde 454 adete denk 13.699 M 3 . Meşe Standart dışı kereste, 62 parti halinde 
20739 adete denk 1086.980 M 3 . Kayın keresteler, 1 parti halinde kayın standart dışı kereste 
2 parti halinde kaym ıskarta artık mal, 9 parti halinde 3523 pakete denk 4112.88 M 2 , kayın 
masif parkeler ile 3 parti halinde 568 pakete denk 1071.27 M*, kayın mozaik parkeler müesse
semiz satış salonunda açık artırmak satışa konulacaktır. 

Tüm emvaller tutarlarının % 25'i ile vergi ve resimler peşin % 75'i 6 aya kadar vadeli 
ayda °7o 4 (Yıllık °7o 48) net faiz uygulamalı limit içi müddetsiz kat'i teminat mektubu karşılı
ğında satılacaktır. 

Satış 11/1/1988 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de olup şartname ve ebat 
listeleri; ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü ile civar ORÜS Kurumu Müessese ve İşletmelerin
den ve Müessesemizden temin edilebilir. 

Taliplilerin belirtilen gün saat 13.30'a kadar almak istedikleri partilere ait teminatlarını 
yatırarak komisyonumuza müracaatları 13.30'dan sonraki müracaatların kabul edilmeyeceği 
ilân olunur. 18427 / 1-1 
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Çeşitli İlânlar 
Ankara Büyük Şehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığından : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazıb gayrimenkullere ait 8363 / I nolu Plan Baş
kanlığımız ilân tahtasına asılmıştır, 

îİanen ilgililere duyurulur. 
Ada No : 2637, Parsel No : 7 18373 / l - l 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı. 
Vakfedenler : Cemil örnek, Kamuran İnan, Cemil özgür, Beycan Saraylı, Mustafa Yıl

dırım, Nazmi Haşemoğlu, Nazmi Kürüm, Faik Tanmcıoğlu, Cemil Haspolat, Cahit Bingöl, 
M.Kenan Akışık, Nuri Akçam, İrfan Cenkçi, Cemal Bayseferoğlulları, M . Tahsin Özdemir, 
Y. Tahsin Aka, Yücel özdemir, Ejder Karayılanoğlu, Y . Ziya Zülfikar, İlhamı Nalbântoğiu, 
Vildan Tınar, Nezir Ferhanoğlu, Nuri Oto, Kadir İvegen, Şaban Alunel, Remzi Dilan, Mu
zaffer Ahlat, Enver Atuk, Orhan Uysal, A l i Orhan Gerçek, Nurullah Kadirioğlu, Şaban A . 
Selim Fırat, Yaşar Okumuş, 

Vakfın İkametgahı: Ankara 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Ankara 
Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 24/11/1987 gün, E : 1987/664, K : 1987/780 sayılı kararı. 
Vakfın Amacı : Tıp ve Teknik öğretim yapan Üniversite ve Yüksek Okullara kaydını 

yaptıran maddi yönden yoksun bulunan Bitlis'ti öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve Sos
yal ihtiyaçlarını karşılamak, Okul, Yurt, Lojman, eğitim ve Spor tesisleri yapmak, Bitlis'liler 
arasında karşılıklı yardımlaşma ve Sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla konferans, sergi, 
fuar ve seminerler düzenlemek, Bitlis'e özgü tarihi ve kültürel zenginliklerin ülke içinde ve 
dışında tanıtımını sağlamak, Bitlis'te üretim yapılan tarımsal ürünlerin üretiminin geliştiril
mesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak, söz konusu yöreye özgü 
el sanatlarının geliştirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, Bitlis İli sınırları içinde kalan yerle
rin karakteristik özelliklerinin tanıtılması, turizm yatırımlarının yapılmasını ve teşviğini temin 
etmek, 

Vakfın Mal Varlığı : 37.750.000,— T L . 
Vakfın Organları : Mütevelli Heyet (Genel Kurul), Yönetim ve Denetleme Kurullarıdır. 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 18436 / l - l • _ 
Ankara Büyükşehir Belediyesinden : 

Aşağıdaki isimleri ve borçlarının nev'i yazılı yükümlüler adresinde bulunmadıkların
dan kendilerine ödeme emri tebliğ edilmemiş olup 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 103 ve 106. 
maddesi hükmü gereğince ilân tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Belediyemiz Hesap İşle
ri Daire Başkanlığı Tahsilat Şube Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri yahut 
taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile ka
yıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayanlar veya adreslerini bildir
meyenler hakkında bu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ödeme emrinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 
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Sıra Hesap Borç Miktar 
No. Borç Nev'i No. A d ı S o y a d ı T L . 
4090 Meslek Vergisi 28358 Mevîüt özer 2.970 
4091 » » 28359 Fikret Yerlikaya 11.880 
4092 28365 Açıkel Müh. tnş. Tic. Liş. 11.880 
4093 28378 Erol Şimşek 3.960 
4094 28383 Mehmet Ünal 5.940 
4095 " " 28386 Huriye Toper 11.880 
4096 " *' 28394 Fehmi Karadereli 2.970 
4097 28399 Ziya öztopru 5.940 
4098 » » 28405 Ferudun Durgun 11.880 
4099 28412 Mehmet Kısacık 2.970 
4100 " " 28413 ismail Ayva 5.940 
4101 " »• 28415 Şeref Doğan 11.880 
4102 " '* 28416 Mehmet Aytınok 11.880 
4103 .» >• 28420 Sultan Sapay 11.880 
4104 S» .. 28422 Eyüp özcan 11.880 
4105 " *' 28425 Mehmet Börekçi 11.880 
4106 " " 28426 Cemil Sarıkaya 11.880 
4107 28430 Abdurrahman Çaylan 11.880 
4108 » » 28439 Mehmet ölmez 11.880 
4109 28442 A l i Ocücü 5.940 
4110 " " 28444 Fethi öztürk 11.880 
4111 28447 ihsan Köleoğlu 11.880 
4112 28449 Fazil Ateş 11.880 
4113 28461 Ahmet Yurdagül 6.940 
4114 28464 Neşet Güney 23.760 
4115 28465 Nafize Bülbül 11.880 
4116 " " 28467 Remzi Kerim 23.760 
4117 28476 Zeynel Aybek 11.880 
4118 28481 Yaşar Ulusal 10.890 
4119 28485 Atalay Uzman 5.940 
4120 " " 28486 Asuman Sepeci 5.940 
4121 28492 M . Emin Tanrıkulu 11.880 
4122 " " 28493 Veis Karabacak 11.880 
4123 28502 Sadi Çapan 5.940 
4124 " " 28503 Doğan Taraman 11.880 
4125 28505 Hasan Ataman 11.880 
4126 " " 28509 Nadir Ulu 11.880 
4127 28517 İsa Erdoğdu 5.940 
4128 28521 ibrahim Oruç 11.880 
4129 28527 Tefik Sayın 11.880 
4130 28528 Şahin Gömlekçi 11.880 
4131 " " 28533 ismet Top 5.940 
4132 28544 Muharrem Sağdıç 11.880 
4133 28550 Mustafa Alkuş 11.880 
4134 28551 Cemal Akkaya 11.880 
4135 28553 Mehmet Tunç 11.880 
4136 28554 A l i Aybak 5.940 
4137 28555 Mesut Kaya 7.920 
4138 " " 28558 Reşit Sipahioğlu 5.940 
4139 28559 Nafiz Yılmaz 23.760 
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Sıra > . w . . . Borç Miktarı 
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4140 Meslek Vergisi 22553 Mehmet Gözcü 11.880 
4141 » » t't 12557 Kemal Kılıç 11.880 
4142 " ibrahim Gürten 11.880 
#143 ti ti 235;Ji Osman Özdemir 11.880 
4144 11 M 285 S4 Crıîiı-r A ilan 11.880 
4145 " I i 28585 A:: J . :U 11.880 
4*46 i t ît 2^5 ü£ 11.880 
4147 İt î t 2HSİ: •I -_I S^-rnan 11.880 
4148 H i i 2SC: j —. - i . - : . 11.880 
4149 » » 2„£. : 5.940 
4150 î t " Lütfü Biy^ıa 11.880 
4151 28â2v îsrauil Çapar 11.880 
4152 t ) 2S628 Şakir Özcan 11.880 
4153 İt i - 2İĞ45 Mehmet Sarayhoğlu 5.940 
4154 ti >. 22652 Ahmet Danışman 23.760 
4155 tl -' Nevzat Öztürk 11.880 
4156 tl 2Sİ57 Mustafa Özdemir 11.880 
4157 ti 2S&62 Seyit Yeşiltepe 11.880 
4158 ti 28Û86 Meliha Büyük 11.880 
4159 ti ti 28695 Hüsnü Kılıç 11.880 
4160 ti 28697 Muammer Aydın 11.880 
4161 11 2S699 Halim Başer 11.880 
4162 ti 28704 Osman Perçin 11.880 
4163 İt ** 28714 M . Mehmet Ekinci 11.880 
4164 11 28721 Mustafa Pekıürk 11.880 
4165 it " 2S728 Osman Menoeş 23.760 
4166 tl i i 28734 Haluk Aktaş 11.880 
4167 İt ti 28736 Yaşar Ustaoglu 11.880 
4168 İt 11 28740 A H Çalık 11.880 
4169 tl 1 t 28745 M . Ali Özdemir 5.940 

¡4170 t l M 28747 Mehmet Akkaya 5.940 
4171 t* ) * 28748 Yavuz Üstün 11.880 
4172 t i i İ 28752 R.fat Yurtoğlu 5.940 
4I73 } * i} 28753 H . Kamil Yurtoğlu 11.880 
4174 ît i i 28758 Necini Sağır 11.880 
4175 i i İS 28739 Hüsnü Atalay 11.880 
4176 i 1 )1 2876! Murat Çelik 11.880 
4177 ti .* ? 28764 Sabri Yürek 11.880 
4178 tl *s 28765 Naciye Kaçar 11.880 
4J79 it 11 2876S Ahmet Evin 11.880 
4,180 II it 28776 M . Ömer Ünal 11.880 
4181 11 ti 28775 Hüseyin örcan 11.880 
4182 1 i i: 287111 Nedim Atasoy 23.760 
4183 İ 1 it 28783 Nevri-, e Orhan 5.940 
4184 1) ti 28784 Fitrr.a Şenocak 2.970 
4185 İl S ) 28788 ri.li Ateş 5.940 
4186 11 *• • 2879i Sami Banaîıoğlu 11.880 
4187 1 ) * i 28793 Yunus Şahin 11.880 
4188 İt s s 28-':V- Rıza Özkan 11.880 
4189 11 ;) 23802 Murat Eriş 11.880 
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Sıra Hesap Borç Miktarı 
No. Borç Nev'i No. A d ı S o y a d ı T L . 

4190 Meslek Vergisi 28809 Şükrü Tuncay 2.970 
4191 " *' 28811 Sabri Samatlı 5.940 
4192 ». „ 28812 Recayi Venedik 11.880 
4193 " " 28819, Kemal Şahin 11.880 
4194 » . . 28826 Hüsnü Uçar 11.880 
4195 >> 28831 Hüseyin Kaplan 11.880 
4196 » •> 28836 Mehmet Okkalı 11.880 
4197 28841 Eşref Gül 11.880 
4198 " " 28842 Arap Tümtürk 5.940 
4199 " " 28851 Hüseyin Gümüş 5.940 
4200 " " 28855 Mehmet Başer 7.920 
4201 28861 Mustafa Şahin 11.880 
4202 28863 Paşar Ramazan 7.920 
4203 11 .1 28870 Yunus Panter 6.930 
4204 28871 Duyel Lmt. Şti. 23.760 
4205 28877 Ziya Şenbay 11.880 
4206 " " 28884 Seyit A l i Yatkın 11.880 
4207 28896 Mehmet Özdemir 11.880 
4208 " " 28898 Mehmet Soytürk 11.880 
4209 " " 28900 Abdullah Işıldak 11.880 
4210 " " 28902 Hakkı Kaya 11.880 
4211 " " 28908 Tahir Serenak 5.940 
4212 " " 28915 Mecit Yereser 11.880 
4213 " " 28916 Hasan Yılmaz 11.880 
4214 28919 N . Kemal Ezgin 3.465 
4215 28927 Mehmet Erdoğan 11.880 
4216 .» » 28936 Hanife Karataş 5.940 
4217 " " 28942 Nazile Çetin 11.880 
4218 28947 Opşaş. Ok. Mu. Paz.Lmt.Şti. 23.760 
4219 >> >t 28953 Tarık Ataç 17.820 
4220 28954 Fikret Ekinli 23.760 
4221 28959 Seyfullah Yıldırımoğlu 23.760 
4222 28973 H . Hüseyin Aslan 5.940 
4223 " " 28985 Aysel Yıldız 11.880 
4224 » >> 28987 îsmet Şinasi 5.940 
4225 28999 Raşit Yiğit 11.880 
4226 " " 29008 Ahmet Ataş 11.880 
4227 29012 ismail Düşer 2.970 
4228 29019 Nejdet Atasoy 5.940 
4229 " " 29034 Kazım Işıldar 11.880 
4230 29039 Savaş Dinçer 11.880 
4231 29044 Nuri Çoban 11.880 
4232 29063 Sabri Arel 5.940 
4233 » 29066 Osman Çapak 11.880 
4234 " " 29069 Ömer Yetkinler 23.760 
4235 27070 Umut. tn. San. Lmt. Şti. 23.760 
4236 29071 Ar-Tek. în. Tic. Lmt. Şti. 23.760 
4237 29072 Sema Büke 23.760 
4238 29073 Abdullah Bükülmez 5.940 
4239 " " 29086 Sevim Özer 11.880 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Bütün Ek ve Değişiklikleri ile) 1987 baskı
sı tşletme Müdürlüğümüzce yapılarak 1.600,— T L . (KDV dahil) ücretle satışa sunul
muştur. 

Posta ile talepte bulunanların 500,— T L . posta ücreti ile kitap bedelini T.C. Zi 
raat Bankası Ankara-Dışkapı Şubesi 30400/65 numaralı İşletmemiz hesabına yatırma
ları ve buna ait banka dekontunu bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri 
gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü : 

Kanun 
Sayfa 

3405 1988 Mali Yıîı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet 
Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki 
Verilmesine Dair Kanun 1 

T B M M Karan 

45 Bakanlar Kuruluna Güvenildiğine Dair T B M M Kararı 
(Başbakan Turgut ÖZAL Tarafından 25/12/1987 Tarihinde Millet Mecli
sinde Okunan Hükümet Programı) 

3 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Kanun Hükmünde Kararname 
KHK/304 Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevlen Hakkında 223 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname 31 

Atama Kararları 
— Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararları 32 
Belediye Kurulmasına Dair Kararlar 
— 16 Adet Belediye Kurulmasına Dair Karar 33 
Yönetmelikler 
— Yükseköğretim Kurulu Teşkilât ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 
— Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disip

lin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği Değişikliği 

38 

45 

45 
Tebliğler 
— İthalat (87/14) Sayılı Tebliğ 
— Döviz Tevdiat Hesaplan Karşılığı Tutulacak Munzam Karşılıklara Uygula

nacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 
— Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliğine Ek Tebliğ 

46 

46 
47 

İlânlar 49 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




