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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/325) (S. Sayısı: 25) 

2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile 1990 Matî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) 
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IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI 50,56,105 

1. — Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı 
görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 50:52 

2. — RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, ileri sürmüş olduğu görüş
lerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 56:59 

3. — Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, ileri sürmüş olduğu görüşler
den farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 105:106 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 146 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 146 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1989 yılı öncesi ANAP'lı 

belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarının sonuçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/41) 146:147 

2. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaöğlu'nun, İçişleri eski Bakanının yetki
lilerce yapılan soruşturmalarda tespit edilen bazı fiiller hakkında soruşturma 
onayı vermediği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/48) , 147:158 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bir bakanın çşine ait olan bu
tiğe ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer oral'ın yazılı cevabı (7/61) 159:160 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Or
ganize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Ta-
hir Köse'nin yazılı cevabı (7/62) ' 160:162 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin turistik imar uy
gulamaları kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fik
ri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/64) 162:163 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak üç oturum yaptı. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, Zonguldak Kozlu Taş Kömürü Müesse
sesinin tncirharmanı işletme Müdürlüğüne bağlı ocaklarda meydana gelen grizu patlamasına; 
ölü ve yaralı sayısına ve kurtarma çalışmalarına ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP 
istanbul Milletvekili Emin Kul, DYP Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, RP Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, SHP Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak da aynı konuda grupları 
adına görüşlerini belirttiler. 

İnsan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Türk, Karabağ'da meydana gelen 
olayların emsali az görülen bir katliama ve insan kıyımına dönüştüğüne; Komisyon olarak bu 
durumu şiddetle kınadıklarına; bu katliamın durdurulması için alınması gereken önlemlere; 

TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, bir Parlamento heyetiyle Sudan'a yaptıkları ziya
rete, Sudan Devlet ve Meclis Başkanlarının Türkiye'den beklentilerine ve Afrika ülkelerindeki 
büyükelçiliklerimizin içinde bulundukları imkânsızlıklar ve çözüm yollarına; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına, TBMM dışından, Prof. Dr. Türkân Akyol'un atandı
ğına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM dışından Bakanlığa atanan Devlet Bakanı Türkân Akyol andiçti. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun sebeplerini 
ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek, 

Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç çocukların 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak; 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/35) (10/36) okundu; 
önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, gündemin 129 uncu sırasında bulunan (6/165) esas nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

15 - 20 Mart 1992 tarihlerinde Kanada'nın Vancouver Kentinde yapılacak iskân ve Kal
kınma Dünya Parlamenterler Konferansına TBMM'yi temsilen beş kişilik bir parlamento he
yetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Gürcistan Acara Muhtar Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yar
dımcısı Avtandil Tahadadze Başkanlığındaki parlamento heyetine, Başkanlıkça "Hoş geldiniz" 
denildi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 
6.2.1992 tarih ve 3772 sayılı Kanunun (1/350) (S. Sayısı : 42), üzerindeki görüşmeler tamamla
narak, yapılan açık oylamasından; 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanma
sı Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifiyle (2/198) (S. Sayısı : 44), 
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İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlan
ması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
(1/328, 2/79) (S. Sayısı : 45), 

28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında (1/327) (S. Sayısı : 31), 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair (1/351) (S. 
Sayısı : 50), 

Kanun tasarılarının da yapılan görüşmelerden; 
Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
10 Mart 1992 Salı günü saat 09.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.26'da son verildi. 

Yddmm Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Cengiz Üretmen 
• : tstanbul Manisa 

Katip Üye Kâtip Üye 

_ _ _ _ _ — » _ _ _ - _ , Q'.j , , , — » 

• . II. — GELEN KÂĞİTLAR 

6 . 3 . 1992 Cuma' 

Cıımlmrbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkın
da 20.2.1992 Tarih ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/358, 3/325) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 53.1992) 

Teklifler 

1. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 22 Arkadaşının; Ziraî Kazançlardan Vergi Alın
mamasına Dair Kanun Teklifi (2/215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.2.1992) 

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 14 Arkadaşının; Akçaşehir Adıyla Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/216) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1992) 

3. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının; Asgarî Ücretten Vergi Alın
mamasına Dair Kanun Teklifi (2/217) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.2.1992) " -

4. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktâş ve 25 Arkadaşının; 12.3.1982 Tarihli ve 2634 
Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Teklifi (2/218) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.2.1992) 
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5. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Arkadaşının; 3055 Sayılı Başbakan 
ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hak
kında Kanunun 4 üncü Maddesinin Bir Hükmünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/219) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Türk Kültürünü Yurt Dışına Yayma Hak
kında Kanun Teklifi (2/220) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.3.1992) 

7. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun; 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizrriet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/221) 
(Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa i»cliş tarüıi : 2.3.1992) 

Tezkere 

1. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/324) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 

Raporlar 

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 

2. — 1990 Malî Yılı Genel bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı v&PIan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262) (3/142) (S. Sayısı : 48) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263) (3/141) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 

5. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/305) (S. Sayısı : 51) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 

7. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) (GÜNDEME) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

I. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1992) 

2 . — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çevre köy
lerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarilıi : 4.3.1992) 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğal gaz 
projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlığa gejiş tarihi : 4.3.1992) 

4. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balcanından sözlü soru önergesi (6/229) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1992) 

5. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımkarabekir 
- Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.1992) 

6. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci de
recede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.3.1992) 

7. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarabekir - Ayrancı 
- Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.Î992) 

8. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinde Karamanoğlu Mehmet 
Bey Üniversitesinin ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/233) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1992) 

9. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen HOV-
NANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/234) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1992) 

10. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman -
Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.3.1992) 

II. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/236) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

12. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür çıkarılan 
arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.3.1992) 
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14. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıların sayı
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

15. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam ver
meyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) (Başkanlığa geliş tarihi : 53.1992) 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkları sı
kıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyünün 
içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

18. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden bir Baka
nın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/243) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

Yaztlt Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. tarafından yapılan dekapaj ihalelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/78) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.3.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak - llyaslı İlçesi sağlık hizmetlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/79) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

9 . 3 . 1992 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının Geçici Verginin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/222) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2S.2.1992) 

2. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 8 Arkadaşının Genel Hayata Etkili Afetlerde 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Teklifi (2/223) (Adalet ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarilıi : 3.3.1992) 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/224) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1992) 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köyüoğlu'hun; İl özel İdaresi Kanununun 116 ncı Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/225) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları-
na)(Başkanlığa geliş tarilıi : 3.3.1992) 

5. — İçel Milletvekili Istemihan Talay'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 281 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/226) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1992) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
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Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/227) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa gcîiş tarihi : 33.1992) 

7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görev
lilerinin Aylıklarının ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/228) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş târiki : 33.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa İki 
Fıkra ile Bir Geçici Madde ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/229) (Millî Savunma ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş taıila : 33.1992) 

9. — Yozgat Milletvekili Alparslar Türkeş ve 7 Arkadaşının 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayılı 
Kadastro Kanununun 26 ncı Maddesinin 5 inci Fılcrasınm Değiştirilmesi ve Geçici Dört Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/230) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarüıi^ 
33.1992) 

10. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının; 1076 Sayılı Yedek Subaylar 
ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarına 1 Ek ve 2 Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/231) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 43.1992) 

11. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının; 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 13 üncü Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/232) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 43.1992) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarihli ve 
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/233) (Millî Eğitim ve Plan ve Eütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 43.1992) . 

10 . 3 . 1992 Sak 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşik'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve fonların 
yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin eklendiği iddiaları
na ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) (Başkanlığa geliş tarihî : 63.1992) 

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını önlemek 
için teklif ettiği projenin T.K.İ. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) (Başkanlığa geliş tarihi : 93.1992) 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 ve 
1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 93.1992) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak ordudan 
çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/247) (Başkanlığa geliş tarihi : 93.1992) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi fonlarını 
yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/80) 
(B^kadıga ediş tarilıi: 9.3.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin izinsiz olarak yap
tığı iddia edilen yürüyüş sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/81) (Başkanlığa geliş tarihî : 9.3.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Snati: 09.6ö 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu'(İzmir), Lütfü Escmgüra (Erzurum) 

— — © — — — 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimi
ni açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz : 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Kmnisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı ; 25) 

2. — 1990 Malî Yılı Gemi Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinlıesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinfıesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
lıesap Kanunu Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Tasanlar bastırılıp, sayın üyelerimize dağıtılmıştır. • 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Değerli arkadaşlar, komisyon raporlarının okunup okunmaması hususunu oylarınıza su
nacağım : Raporların okunmasını gerekli görenler... Raporların okunmasını gereksiz gören
ler... Raporlar okunmayacaktır. 

Hükümet adına bütçeyi Genel Kurula sunmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sü
mer Orat'a söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 1992 Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısını ve 1990 Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarılarını Hükümet adına Yüce Meclise sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Sayın Başkana ve değerli milletvekili arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. 

(1) 25, 48, 26 ve 46 S. Sayılı Basmayazüar Tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları, 
1990 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları, Yüce Meclisimizin tetkiklerine, takdir ve kabullerine 
sunulmuş bulunmaktadır. 

1992 bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, erken seçimler nedeniyle, üç 
ay kadar gecikmiştir. Bilindiği üzere, ocak ayından bu yana muvakkat bir bütçe uygulanmak
tadır. Bu uygulamanın sonuçları tensiplerinizle kanunlaşacak olan bu 1992 yılı bütçesine mal 
edilecektir. 

Bütçe kanun tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda fevkalade titiz bir çalışmayla değer
lendirilerek Yüce Heyetinize sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine, 37 
gün devam eden yorucu, titiz çalışmaları ve tasarıların daha sağlıklı hale getirilmesi istikame
tindeki gayret ve katkıları için teşekkürlerimi sunarım. 

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasî gelişimine yön veren çok çeşitli resmî belgeler var
dır. Demokratik bir devletin bütçesi, belki de tarihî gelişimin sonucu olarak, bu tür belgelerin 
en etkini ve en önemlisidir. Ne var ki, ülkemizde bütçelerin, son yıllarda, en önemli siyasî ve 
ekonomik belge olma özelliklerini belli ölçüde kaybetmiş bulunduklarına işaret etmek isterim. 

Meclisimizce incelenip değerlendirilecek olan 1992 yılı bütçesi, ülkemizde yeni bir genel 
seçim sonucunda oluşan yeni bir iktidarın, yeni bir hükümetin ilk bütçesidir. 

1992 Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının hazırlanmasında, demokratik bir ülke bütçesinde ara
nan niteliklerin tam ve eksiksiz bir şekilde yer almasına gayret gösterilmiştir ve bu konuda ka
rarlı adımlar atılmıştır. 

Bütçelerde görmek istediğimiz niteliklerin yeniden kazanılması amacıyla, Hükümetimiz, 
başta genellik ilkesi olmak üzere, bütçelerin temel ilkelerine sahip çıkmaya kararlıdır. 

Hükümetlerin uygulayacağı ekonomik politikaların en etkin aracı, bütçelerdir. Ne var ki, 
bütçelerin yapısı, son yıllarda tamamen donmuştur. Geçmiş yılların birikiminden kaynakla
nan ve bütçede ister istemez yer alması gereken kalemler, bütçenin esnekliğini önemli ölçüde 
ortadan kaldıracak bir büyüklüğe gelmiştir. Devlet, bütçe gibi etkin bir politika aracından önemli 
ölçüde yoksun kalmaktadır. 

Önümüzdeki hedeflerden biri de, bütçelere, bu esnekliği, politika aracı olma vasfını yeni
den kazandırmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe görüşmelerinin değişik bir özelliği vardır. Bu gö
rüşmelerde, sadece bütçe kanun.tasarısının maddeleri, büyüklük ve hedefleri müzakere edil
mez; ülkenin siyasî, ekonomik, sosyal bütün sorunları, bir yılın bilançosu olarak dile getirilir. 
Bütçenin -unutmamak gerekir ki- önemli bir yönü de, siyasî bir belge oluşudur. 

Diğer yandan, bütçenin, ekonominin tümü üzerinde belirleyici etkisi vardır. Bütçelerin, 
ekonominin içinde bulunduğu şartlara uygun olması, vatandaşların olduğu kadar, ekonomi
nin de ihtiyaçlarına cevap verecek bir nitelik taşıması gerekmektedir. Esnafımızın, sanayicimi
zin, çiftçimizin, memurlarımızın, emekli, dul ve yetimlerimizin ve işsizlerimizin problemleri
nin çözümünde bütçelerin önemli ve ciddî bir yeri vardır. 

1992 yılı bütçesinin büyüklüklerini ve özelliklerini Heyetinize arz etmeden önce, dünya 
ekonomisinde ve ülkemiz ekonomisindeki gelişmelere kısaca temas etmek istiyorum. 
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İçinde bulunduğumuz yıllar, hem siyasî hem de ekonomik açıdan, bekleyişlerin ötesinde 
hızlı değişmelere sahne olan yıllardır. 

Dünya ekonomisinin bugün gündeminde yer alan en önemli konuları, Doğu Avrupa ve 
eski Sovyetler Birliğindeki gelişmeler; Avrupa Topluluğundaki yoğun entegrasyon hareketi; ABD, 
Japonya ve Avrupa arasındaki ekonomik rekabet şeklinde özetleyebiliriz. 

Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, Doğu Avrupa ülkeleri ve özellikle eski Sovyetler 
Birliğinde, gerek siyasî-gerek ekonomik açıdan köklü değişiklikler cereyan etmektedir. 

Bugün, siyasî bakımdan, bir dağılma ve yeniden bütünleşme hareketi söz konusudur. De
mokratik rejime geçme çabaları vardır. Ekonomik yönden ise pazar ekonomisi tercihinin hâ
kim olduğunu görüyoruz. Serbest piyasa ekonomisi araçlarını deneme teşebbüsleri vardır. 

Hiç kuşku yok ki, bu"ülkelerin, yıllardır uyguladıkları bir sistemi birdenbire terk edip Batı 
sistemine intibak etmeleri, pek kolay olmayacaktır. Sistemlerin müesseseleşmesi, mekanizma
larının işlerlik kazanması, uzun yılların birikimine ve tecrübesine ihtiyaç gösterir. Geçmişin 
birikimini, alışkanlıklarını kolayca söküp atmak da mümkün değildir. 

Doğu Avrupa ülkeleri ve eski Sovyetler Birliğinin yerine oluşmakta olan Bağımsız Devlet
ler Topluluğu ülkelerindeki bu yeni yapılanma, Türkiye'nin siyasî ve ekonomik ilişkilerine yeni 
boyutlar getirmiştir; yeni işbirliği imkânları ortaya çıkarmıştır. Esasen, ekonomik ve siyasî açı
dan yeni bir oluşum içinde olan bu ülkelerin çoğu ile, aramızda çok eskiye dayanan dil, din, 
ırk ve kültür ilişkilerimiz ve beraberliğimiz vardır. Yeniden yapılanmanın sıkıntılı günlerini ya
şayan bu kardeş ülkeler, geçici zorlukların aşılmasında Türkiye'yi daima yanlarında göreceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ekonomisinin genel çizgilerini belirtirken de
ğinmemiz gereken önemli bir konu da Avrupa Topluluğudur. 

İki Almanya'nın birleşmesi, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliğindeki yeni durum, Top
luluğu ve başlangıçta Topluluğun dışında kalmayı tercih eden diğer Avrupa ülkelerinin politi
kalarını da etkilemiştir. 

1991 yılı sonunda, Maastricht zirvesinde, savunma ve dış politika alanlarında daha kap
samlı bir işbirliği ihtiyacı vurgulanmış; Topluluğun tek para birimi, tek merkez bankası ve tek 
pazara dayalı daha sıkı bir entegrasyon hareketi yeni bir takvime bağlanmıştır. 

Avrupa Birliği Anlaşması, 7 Şubat 1992 tarihinde, Dışişleri ve Maliye Bakanları tarafın
dan imzalanmıştır, önümüzdeki aylarda ulusal parlamentoların onayına sunulacaktır. Parasal 
birliğin en geç 1999 yılında gerçekleşmesi söz konusudur. Yani, Avrupa, 2000'li yıllara, daha 
derli toplu girmek istemektedir. 

Bugün, EFTA üyeleri ile Topluluk arasında Avrupa ekonomik alanı oluşturmayı amaçla
yan antlaşmanın nihaî şeklini alması konusu gündemdedir. Bu antlaşmayı, EFTA'nın Toplu
luk ile bütünleşmesi yolunda yumuşak bir geçiş süreci olarak değerlendirmek mümkündür. 

Topluluğa üyelik için yeni adaylar söz konusudur. Avusturya, tsveç, Finlandiya, İsviçre 
bunlar arasındadır; ayrıca, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan ile yapılan yeni kuşak ortak-r 
lık antlaşmaları da hayli ilgi çekicidir. 

Diğer yandan, birkısım Doğu Avrupa ülkeleri ile dağılan Sovyetler Birliğinin yerine geçen 
ülkelerin, Avrupa Topluluğunun da yardımlarıyla rehabilite edilmesi çabalan, dünya sermaye 
piyasaları üzerinde bir baskı unsuru yaratacaktır. Bu durum, bazı ülkelerin dış kaynak ihtiyaç
larının karşılanmasını elbette ki olumsuz yönde etkileyecektir. 
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Görüleceği üzere, siyasî ve ekonomik açıdan Avrupa'da yeni bir mimarî oluşmakta, yeni 
bir Avrupa düzeni belirmektedir. 

Fransız ihtilalinin 200 üncü yılında Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliğinde ortaya çıkan 
değişim rüzgârları ile birlikte başlayan bu gelişmeler, ülkemiz halamından fevkalade önem ta
şımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya akonomisine genel olarak baktığımız zamart, 
göze çarpan diğer bir husus da bölgesel ekonomik bloklaşma eğilimleridir. Avrupa Topluluğu
nun dışında, Amerika Birleşik Devletleri ve Pasifikte de yeni ekonomik entegrasyon hareketle
ri görülmektedir. Dünya ticareti, büyük ölçüde, bu bloklar arasında cereyan etmektedir. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Topluluğu arasındaki rekabet de 
giderek büyümektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ticaretinde güçlükler vardır. Ame
rika Birleşik Devletleri ile Avrupa Topluluğu arasında tarım ürünleri konusundaki anlaşmaz
lıklar nedeniyle Uruguay'daki GATT müzakereleri sonuçlanamamıştır. 

Diğer yandan, gelişmekte olan ülkeler ise, enflasyon, kaynak yetersizliği, dış borç, hızlı 
nüfus artışı gibi ağır sorunlarla mücadele içinde ekonomik kalkınma çabalarını sürdürmekte
dirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genel açıklamalardan sonra, dünya ekonomisinde 
büyüme, uluslararası ticaret hacmi, dünya ülkelerinde enflasyon konularında da kısaca bilgi 
sunmak istiyorum. 

Dünya ekonomik konjonktürü 1989 yılından itibaren daralmaya başlamıştır. 1988 yılında 
yüzde 4.4 olan dünya ekonomik büyüme oranı, 1989'da 3.3, 1990'da 2.2'ye düşmüştür; 1991 
yılında ise, yüzde 1 civarında bir büyüme umulmaktadır. 

Tabiî, bu daralmada, hem ekonomik hem de siyasî gelişmelerin rolü vardır. İstikrar ama
cıyla sıkı para politikası uygulamaları ve özellikel Almanya ve Japonya'daki yüksek faiz hadle
ri önemli faktörler olmuştur. Körfez krizi ve yeni siyasî oluşumların yarattığı belirsizlikler, pi
yasaları da etkilemiş, ekonomik faaliyetlerin hacminin düşmesine neden olmuştur. 

Ortalama büyüme hızı, sanayileşmiş ülkelerde, 1989'da yüzde 3.3, 1990'da 2.6 olmuştur; 
1991'de ise, büyümenin yüzde 1.3 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerin büyüme hızlarındaki bu düşme, gelişmekte olan ülkeleri ciddî şe
kilde etkilemektedir. Nitekim, gelişmekte olan ülkelerin 1989 yılında yüzde 3.2 olan büyüme 

_hızı, 1990'da yüzde l'e düşmüştür; 1991 yılında ise büyümenin negatif olacağı tahmin edil
mektedir. 

1992 yılı ile ilgili bir tahminde bulunmak için vakit henüz çok erkendir. Ancak, bu konu
daki bekleyişler hayli iyimserdir. Bu konjonktürün düzeleceği ve 1992'de dünya ekonomisi bü
yüme hızının yüzde 2'ler seviyesine çıkabileceği, uluslararası çevrelerce ifade edilmektedir. 

Ekonomik büyümedeki bu yavaşlamaya paralel olarak, dünya ticaret hacminin de daral
dığı görülmektedir. Dünya ticaret hacmi, 1983-1988 döneminde her yıl istikrarlı bir şekilde bü
yümüştür. 1983 yılında yüzde 2.6 olan artış oranı, 1988'de yüzde 9.1 olmuştur; Î989 yılından 
itibaren ise yavaşlama başlamaktadır. Ticaret hacmindeki artış, 1989'da yüzde 7'ye ulaşmış
ken, 1990'da 4.3'e düşmüştür; 1991 yılında ise, yüzde l'in altına inmesi beklenmektedir. 
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Bu olumsuz gelişmelere rağmen, en büyük üç sanayileşmiş ülkenin cari işlemler dengesi 
1990 yılında olumlu yönde değişime uğramıştır. Amerika Birleşik Devletlerinin cari işlemler 
açığı küçülmüş, Almanya ve Japonya'nın cari işlemler fazlaları ise azalmıştır. 

Dünya ticaretiyle ilgili olarak bir hususu bilhassa belirtmek istiyorum. 
1986, 1987 ve 1988 yıllarında, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlanndaki.artış oram, sana

yileşmiş ülkelerinkinden daha yüksektir. Mesela, 1988 yılında, sanayileşmiş ülkelerin ihracat
lanndaki artış oranı yüzde 8.6, gelişmekte olan ülkelerinki ise yüzde 10.1'dir. 

1989 yılında bu eğilimin tersine bir seyir aldığını görüyoruz. Söz konusu oran, sanayileş
miş ülkelerde yüzde 6.6, diğerlerinde ise yüzde 4.6'dır. 1990 ve 1991 yıllarında durum daha 
da kötüdür. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarında artış değil, gerileme söz konusudur. Bu 
ülkelerin ihracat hacmindeki azalma 1990 yılında yüzde negatif 0.7 olmuştur. 199l'de ise nega
tif 4.1 olması beklenmektedir. 

Dışa açılma politikalarının yaygınlaştığı bir dönemde, gelişmekte olan ülkelerin dünya pazar 
paylanndaki bu daralma eğiliminin üzerinde önemle durulması gerekir. 

Dünya ekonomisinden söz ederken fiyatlarla ilgili gelişmelere de kısaca değinmek istiyorum. 
Tüketici fiyat endeksleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, dünya ekonomisinde 

ortalama fiyat artışlarında 1980'den 1986'ya kadar bir gerileme ve 1987'den itibaren de bir ar
tış gözlenmektedir. 1987'de yüzde 9.3 olan tüketici fiyat artışları ortalaması, 1990'da yüzde 
21.4 seviyesine yükselmiştir. 

Sanayileşmiş ülkelerde tüketici fiyat endekslerindeki artışlar yüzde 4.5 ila 5 arasındadır. 
.1987 yılından itibaren fiyatlarda hafif bir tırmanma bu ülkelerde de müşahede olunmaktadır. 
Tüketici fiyatlarında 1987 yılındaki artış yüzde 3'tür. Bu oran, 1990'da yüzde 4.9'a yükselmiş
tir. Tabiî, bu artışı, bu ülke ekonomilerinin kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. 

Sanayileşmiş ülkelerden Amerika Birleşik Devletlerinde 1987'de yüzde 3.6 olan enflasyon, 
1990'da yüzde 5,4'e kadar yükselmiş, 1991'de biraz gerileyerek yüzde 4.5 seviyesine inmiştir. 
Japonya'da ise 1987'de yüzde 0.1 iken 1991'de yüzde 3.4'e yükselmiştir. Avrupa Topluluğuna 
üye ülkelerin ortalama enflasyon oranları 1987'de yüzde 3 olduğu halde, 1990'da yüzde 5.2'ye 
ulaşmış, 1991'de de yüzde 4.8'e düşmüştür. Topluluğun bazı üyelerindeki enflasyon oranları 
ise 1987'den 1990'a kadar şöyle seyretmektedir : Fransa'da yüzde 3.3'ten 3.4'e, Almanya'da 
0.2'den 2.7'ye, italya'da 4.7'den 6.5'e, ingiltere'de 4.1'den 9.5'e yükselmiştir. 1991 yılında bu 
ülkelerden Fransa ve italya'da enflasyon oranlarında önemli bir değişme gözlenmezken; Al
manya'da enflasyon oranı yüzde 3.5'e yükselmiş, İngiltere'de ise 5.9'a inmiştir. Sanayileşmiş 
ülkelerde 1990'da görülen fiyat artışları tamamen petrol fiyatlarındaki artışa bağlıdır. Alman
ya'da ise, iki Almanya'nın birleşmesinden kaynaklanan özel düzenlemeler fiyat artışlarında et
ken olmuştur. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinden İspanya'da 1987'de yüzde 5.3 olan enflasyon, 1990'da 6.7'ye 
yükselmiştir. Portekiz, Avrupa Topluluğuna üye ülkeler içinde enflasyonun en yüksek olduğu 
ülkelerden biridir; 1987'de 9.4 olan enflasyon oranı 1990'da 13.4'e ulaşmıştır. 

Gelişmekte olan ülekelerde ise, enflasyon, ciddî bir sorun olmaya devam etmektedir. 
Bölgeler ve ülkeler itibariyle, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar mevcuttur. 
1992 yılı için mevcut tahminler iyimserdir, istikrar politikalarının etkili olması ve fiyatla

rın düşmesi beklenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ekonomisindeki genel gelişmeleri bu şekilde 
özetledikten sonra, şimdi, Türkiye ekonomisinin bir değerlendirmesine geçmek istiyorum. 
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Böylece, 1992 yılı bütçesi hazırlanırken içinde bulunduğumuz şartları, bütçe hazırlarken üze
rinde bulunduğumuz zemini değerlendirmiş ve belirtmiş olacağım. 

önce, gayri safî millî hâsıladaki gelişmeler üzerinde durmak istiyorum. 
Ekonominin büyüme hızı, yurt içinde ve yurt dışında, herkes tarafından izlenen ilk sıra

daki bir göstergedir. Bir yerde, ekonomik politikaların başarısının da göstergesidir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, 1985-1989 yıllarının büyüme hızlarına bak
tığımız zaman dalgalanmalar görüyoruz. Yani, görünen şey, istikrarsızlıktır. 

Bu dönem içinde yıllık yüzde 5 civarında bir büyüme hızı hedef alınmıştır. Gerçekleşme
ler ise bir yıl yüzde 8'e çıkmakta, bir başka yıl yüzde 2'Iere, nüfus arüş hızının altına düşmektedir. 

Bu dalgalanma, izlenen politikalarla, ulaşılan hedefler arasındaki tutarsızlığın işaretidir. 
Bu tutarsızlık, doğal olarak ekonominin bütün dengelerine yansımaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk iki yıl uygulamasında da aynı durum söz konusu
dur. 1990 yılında yüzde 5.7'lik bir büyüme hızı hedef alınmış, gerçekleşme yüzde 9.2 olmuştur. 
1991 de büyüme hedefi 5.9, gerçekleşme ise son on yılın en düşük büyüme hızı olan yüzde 
1.5'ler seviyesindedir. Büyüme hızı, sırasıyla, tarımda yüzde 0.2, sanayide 2.9, hizmetlerde ise 
1.6 olmuştur. Hepsi, beklenen, tespit edilen hedeflerin altındadır. 

Büyüme hızı gibi temel bir göstergedeki bu istikrarsızlık, ekonominin bütün karar meka
nizmalarını da etkilediğinden, sonuçta ister istemez fiyatlara da yansımaktadır. 

Ekonomideki büyüme temposunun 1988 yılından itibaren yavaşladığını görüyoruz. Sana
yide yüzde 8'ler civarında seyreden büyüme hızı, 1988 ve 1989 yıllarında yüzde 3'lere düşmüş
tür. Bu düşmeyi, tabiat şartlarının etkisi altında olan tarım sektöründeki gelişmelerle izah et
mek de çok anlamlı değildir. 

Sanayi sektörü, izlenen ekonomik politikalara karşı çok hassastır. Nitekim, bu yüzden, 
1989 yılı ortalarından itibaren genişletici maliye politikalarına başvurulmuştur. Talep yönlü bu 
politikaların etkisiyle 1990 yılında, ekonomik konjonktürde bel|i bir düzelme görüyoruz. Ne 
var ki, bu iyileşme de, yeni bir dalgalanma şeklinde tecelli etmiş ve uzun sürmemiştir. 1991 
yılının gelişmeleri önümüzdedir. Bir istikrarsızlık, bir belirsizlik söz konusudur. 

Ekonominin reel dengelerinde bunu görüyoruz. Bu, elbette ki, parasal dengelere, nispî fi
yat dengelerine ve enflasyona da yansıyacaktır. 

tmalat sanayiindeki üretim dalgalanmalarının mevcut kapasite sınırları içinde cereyan et
mesi dikkat çekicidir. 

Piyasa ekonomisine yönelişin, politikaların odak noktası olduğu bir dönemde, yatırımları 
ve hizmetleriyle devlet kesiminin küçültülmeye çalışıldığı bir dönemde, özel sektörde kapasite 
artırma heyecanı görülmemektedir. Öze! sektör yatırımlarında, 1990 yılı hariç, gerileme söz 
konusudur. 

Ekonominin toplam tasarruflarının gayri safî millî hfısılaya oranı 1988 yılında yüzde 
24.9'dur. 1989 yılında yüzde 26.1'lik bir hedef öngörülmüş, gerçekleşme ise yüzde 22.6 olmuş
tur. Aynı şekilde, 1990 yılında hedef yüzde 23.7, gerçekleşme tahmini ise yüzde 21.1'dir. 

Görüleceği üzere, son yıllarda, ekonominin toplam tasarruf meyli de ciddî ölçüde gerile
miş bulunmaktadır. Bunların sebebini, ekonomideki istikrarsızlıkta, geleceğin ne getireceği ko
nusundaki kuşkularda, izlenen politikalara duyulan güvensizlikte aramak gerekir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet istatistik Enstitüsünün yeni millî gelir serisi
ne göre, sön dört yılın üç yılında Türkiye'nin büyüme hızı, nüfus artış hızının altında kalmış
tır. Daha çok vatandaşımız, daha az bir kaynağı paylaşır hale gelmiştir. Bunun doğal sonucu 
işsizliktir; gelir seviyesinin düşmesidir, refah seviyesinin gerilemesi dir. 

Ekonomide büyümeyi, nüfusun üzerinde bir büyüme olarak anlıyoruz. Nüfus artış hızı
nın üzerinde bir büyüme, vazgeçemeyeceğimiz bir hedeftir. Türkiye'de işsizlik ve fakirlik iste
miyoruz. Yatırım konusuna bu yüzden büyük önem veriyoruz. Memleketimizin kalkınma ham
lesine ancak bu şekilde hız kazandırabiliriz. 

Ayrıca, bu büyümeyi istikrar içinde gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye, geçmişte istikrar 
içinde büyümeyi başarmıştır. 1950 yılından itibaren onar yıllık dönemler itibariyle ortalama 
büyüme ve enflasyona göz atacak olursak, şöyle bir tabloyla karşılaşırız : 

1950-1959 döneminde sabit fiyatlarla kişi başına ortalama büyüme hızı yüzde 4.1, fiyat 
artış hızı yüzde 10.6'dır. 1960-1969 döneminde büyüme yüzde 3, fiyat artışı da yüzde 3.7 ol
muş. 1970rl979 döneminde büyüme yüzde 3.4, fiyat artışı yüzde 27. 1980-1990 döneminde ise 
ortalama büyüme hızı yüzde 2.3, fiyat artışı ise yüzde 46.4. Burada dikkat çekici nokta, enf
lasyondaki hızlı yükselişe karşılık, büyüme hızının fevkalade düşük olmasıdır. Ayrıca bu geliş
me, politikaların on yıla yakın bir dönem için kesintisiz uygulama fırsatının bulunduğu bir ' 
dönemde ortaya çıkmış olmasıdır. 

Doğru politikalar tespit edilir ve uygulama da doğru yapılırsa, kalkınma hamlesinin istik
rar içerisinde gerçekleştirilmesi de mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çeşitli vesilelerle İfade ettiğimiz gibi, Türkiye ekono
misinin bugün için en ciddî sorunu enflasyondur. Önce, fiyatlardaki son gelişmeler hakkında 
bilgi vermek istiyorum. 

1992 Şubat ayı sonu itibariyle, Ntoptan eşya fiyat endekslerindeki yıllık ortalama arüş, Devlet 
istatistik Enstitüsü verilerine göre yüzde 58.9 olmuştur. Tüketici fiyat endekslerinde ise bu ar
tış yüzde 68.8'dir. 

1992 yılına, geçmiş yılların birikiminden kaynaklanan böyle yüksek bir enflasyonla gi
riyoruz. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yıllık fiyat artışları, başlangıçta tespit edi
len fiyat hedeflerinin daima çok üstünde gerçekleşmiştir. 1985 yılında öngörülen gayri safî millî 
hâsıla fiyat deflatörü yüzde 25, fiyat artışı ise yüzde 43 olmuştur. Diğer yıllar da öyle; 1989'da 
deflatör yüzde 49, fiyat artışı ise yüzde 69.6 olmuştur. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı için de aynı şey söz konusudur. 1991 yılı deflatörü yüzde 
45 olarak tespit edilmiş, fiyatlardaki artış ise yüzde 55.3 olmuştur. 

Enflasyondan, hem vatandaş hem devlet şikâyetçidir. Enflasyon, vatandaşlarımızın, yarı
nı için biriktirdiği tasarrufları alıp götürüyor, esnafın tezgâhındaki malları silip süpürüyor, sa
nayicinin yatırım projelerini kâğıt üzerinde bırakıyor. 

Enflasyon, vatandaşı tasarruftan uzaklaştırmaktadır. Tasarruf olmazsa, tabiî ki, yatırım 
da gerçekleşmez. 

Enflasyon, halkın ekonomik gücünü çökerttiği gibi, ekonominin bütün iç ve dış dengele
rini de bozmaktadır. Devletin plan, program ve bütçe gibi temel dokümanlarını, esas belgeleri
ni büyük ölçüde tahrip etmektedir. 
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Türkiye'deki enflasyon, artık arızî bir olay olmaktan çıkmıştır. Ekonominin enflasyonla 
yaşamaya alışması gerektiğini iddia edenler dahi vardır. Bu yüzden yaşanan enflasyona "kronik" 
diyoruz. Vatandaşlarımızda, artık bu hastalıkla baş edilemez düşüncesi yavaş yavaş yerleşmeye 
başlamıştır. Bizi en çok endişeye sevk eden nokta da budur. Enflasyonist bekleyişlerin de kro
nikleşmiş olmasıdır. 

Ekonomimizin gündemindeki ilk sırayı, enflasyonun düşürülmesi almaktadır. Yıllardır dü
şürülmediği için kronik bir yapı kazanan enflasyon, bugün itibariyle yüzde 70'lere dayanmıştır. 

Uluslararası verilere göre, son yıllarda dünyada yalnızca 35 ülke yüzde 20'yi aşan enflas
yonla yaşarken, ülkemiz son on yıldır ortalama olarak yılda yüzde 45-50 dolayındaki enflas
yonla dünya sıralamasında en yüksek enflasyonlu ilk on ülke içinde yer almaktadır. 

Enflasyonla mücadelenin ilk sırayı almasının nedenleri, kronikleşmiş yüksek enflasyonun 
ekonomideki malî ve reel dengeleri altüst etmesi, buna karşılık acil çözüm bekleyen diğer so
runlara sağlıklı ve kalıcı biçimde yaklaşabilmek için enflasyonun düşürüldüğü istikrarlı bir or
tamın yaratılması zorunluluğudur. 

Halkımızın enflasyon ve geçim sıkıntısından kesinlikle ve kısa süre içinde kurtarılması için 
ilk etapta gerekli dengeleyici önlemler alınmaktadır. Devralınan ekonomide bozulmuş denge
leri düzeltici önlemler, geçmiş dönemden gelen sorunların çözümü için gerekli olacaktır. 

Enflasyon, firmaların kâr ve zarar kalemi olmamalıdır. Pazar ekonomilerinde fiyatların, 
üretime yol gösterme görevi vardır. Fiyatları bu görevi yapabilir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bugün dünyada sıfır enflasyon konusu tartışılmaktadır. Yani, enflasyon, dünyada, hiçbir 
ülkede sevilen bir şey değil. Enflasyonun önlenmesi, ekonomideki diğer bütün sorunların çö
zümünün ön şartı haline gelmiştir. Bu yüzden ilk başta ele alınması gereken bir konudur. 

Hükümetimiz, halkı canından bezdiren, gelir dağılımını tahrip eden ve ülkedeki ekono
mik istikrarsızlığın temel nedeni olan enflasyonla ciddî bir şekilde mücadele kararlılığı içinde
dir. Hiç şüphe edilmesin ki, bu mücadeleyi de kazanacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, devletin bu enflasyon hastalığım tedavi etmesi lazım. 
Ne var ki, devlet, bugüne kadar bu hastalığın sebebi olmuştur. 

Kamu sektörünün finansman ihtiyacı, ekonominin kaldıramayacağı bir büyüklüğe ulaş
mıştır. 

. Devletin borçlanma ihtiyacı 1983 yılında gayri safî millî hâsılanın yüzde 6'sı oranındadır. 
Bu oran 1985-86 yıllarında yüzde 4.6'ya düşmüş; 1987 yılında yüzde 7.8'e, 1990 yılında da yüz
de 10.5'e yükselmiştir. 

1991 yılında bu ihtiyaç gayri safı millî hâsılanın yüzde 12.6'sı oranında olmuştur. Bu tuta
rın yarısı konsolide bütçe, yarıya yakını da KİT ve fon açıklarından kaynaklanmaktadır. Arızî 
sayılabilecek gelir unsurları da göz önüne alınırsa, borçlanma gereğinin yüzde 14'lere eriştiği 
görülecektir. 

Biz bu yıl kamu finansman açığını, gayri safî millî hâsılanın yüzde 9'unun altına çekmeye 
çalışıyoruz. Bu işe, kamu finansmanına çekidüzen vermekle başlayacağız. Meselenin gider bo
yutu kadar, gelir boyutunun da önemli olduğuna inanıyoruz. 

Enflasyon, şüphesiz, tek bir nedene bağlanamaz; çeşitli sebepleri vardır. Ancak, enflasyo
nun en büyük kaynağının kamu borçlanma gereği olduğunda hiç tereddüt yoktur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamunun borçlanma ihtiyacının bu ölçüde artmasın
da, kamu giderlerindeki israf kadar, malî sistemimizdeki disiplinsizliğin de rolü vardır. Malî 
sistemimiz gerçekten ciddî bir dağınıklık içindedir. Fon sistemiyle, hazine ve bütçe birliği ilke
sinden önemli ölçüde uzaklaşılmıştır. Meclis iradesi dışında, denetim mekanizmaları yetersiz 
ikinci bir bütçe yaratılmıştır. 

Devletin bütün gelirlerinin tek bir bütçede toplanması ve ihtiyaçlarının da bu bütçeden 
karşılanması gerekir. Vatandaş ödediği vergiyi ve bunun nereye harcandığını bütçede görecek 
ve demokratik temsil mekanizması içinde denetleyecektir. Magna Carta ile doğmuş ve yıllar 
boyu uygulanmakta olan "Bütçe hakkı" diye bir prensip vardır. Bütçe hakkı, demokrasiyle 
özdeş bir prensiptir. Ayrıca, malî disiplinin de özünü teşkil etmektedir. 

Fonların kaynak ve harcamaları, büyük rakamlara ulaşmaktadır. Bugün fonlar, istisna ol
maktan çıkmıştır. 

Kamuda kaynakların tahsisinde önceliklerin doğru tespiti fevkalade önemlidir. Fon uygu
lamaları, kamunun finansmanında sistemi bozmakta, kaynak tahsisinde sapmalara, dağınıklı
ğa ve israfa yol açmaktadır. Fon gelir ve harcamalarının tümü, niteliği itibariyle bütçe içinde 
mütalaa edilmesi gereken gelir ve harcamalardır. 

Bu nedenle, bazı istisnalar dışında, Hükümetimiz, fonları bütçe disiplini değil, bütçe içi
ne almaya kararlıdır. 

Esasen, kamunun tümüne bir malî disiplin getirilmesi, hedeflerimiz arasındadır. Türk ka
mu yönetimi, esasen uzun bir süredir bu hasreti çekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonominin genel değerlendirmesi yapılırken üzerin
de durmamız gereken bir konu da dış ticaret ve ödemeler dengesidir. Bu alandaki son gelişme
leri bilgilerinize sunmak istiyorum. 

1991 yılı sonu itibariyle ihracatımız (FOB) 13.6 milyar dolar; ithalatımız ise (CİF) 27 mil
yar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 7.4 milyar dolardır. 

1991 yılı dış ticaret gelişmelerinde iki nokta dikkat çekicidir. İthalattaki düşme, petrol dışı 
hammadde ithalatındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. İhracatta ise tarımın payında artış, 
madencilik ve imalat sanayiinin paylarında ise azalma görülmektedir. 

1991 yılında dış ticaret açığımızda esas itibariyle ithalattaki gerilemeden kaynaklanan bir 
azalma söz konusudur. Ne var ki, dış ticaret açığının ticaret hacmimiz içindeki ağırlığı hâlâ 
yüzde 20'ler seviyesindedir. 34.6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip ülkemiz için, 7.4 milyar 
dolarlık bir açık, önemle üzerinde durulması gereken bir büyüklüktür. 

Dış ticaret sektöründe de belirgin özellik, istikrarsızlıktır. Birkaç örnek verirsek, 1988 yı
lında yüzde 14.4 artan ihracat, 1989'da hiçbir artış göstermemiştir. 1990'da tekrar yüzde 11.5 
artış görüyoruz. 1991'de ise bu oran 5'e düşmüş. 

Aynı durum ithalatta da söz konusudur. 1987 yılında yüzde 27.5 olan ithalat artışı, 1988'de 
yüzde 1.3'e düşmüştür. 1990 yılında ise ithalat rejimindeki yeni düzenlemelerin de etkisiyle birden 
yüzde 41.2'ye yükselmiştir. 1991 yılında ise yüzde 5.7 oranında gerilemiştir. 

Geçtiğimiz dönemde ihracat hamlesine belli bir süreklilik kazandırılamamıştır. 
İzlenen ihracat politikasıyla, iç talebin kısılarak bir ürün fazlası yaratılması ve uluslarara

sı piyasalarda bu ürünün pazarlanması hedeflenmiştir. Bu politika, esnek kur uygulamaları 
ve malî teşviklerle desteklenmiştir. 
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Halbuki, modelin kalıcı ve sürekli bir yapıya dönüşebilmesi için, ihracata yönelik yeni ya
tırımlara da gidilmesi zorunlu idi. Türkiye bu aşamaya geçememiştir. Yeni yatırımlar ihmal 
edilmiştir. Nitekim, ihracatın son 4 yıldır 11-12 milyar dolar civarında seyretmesi, bunun so
mut bir göstergesidir. 

Diğer yandan, son yıllarda izlenmekte olan ithalatta liberalizasyon politikasının tedbir ge
rektiren bazı sonuçları da ortaya çıkmıştır. Türkiye'ye damping ve sübvansiyon fiyatlı malların 
girişi artmaya başlamıştır. 

özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, son yıllarda yaşanan değişikliklerin yarattığı ekonomik 
darboğaz nedeniyle, ellerinde bulunan ihraç ürünlerini dünya fiyatlarının altında pazarlamaya 
yönelmişlerdir. Uzakdoğu ülkeleri, son derece düşük işçilik ücretleriyle maliyetlerini minimu
ma indirdikleri mallarını, liberalizasyonun getirdiği rahatlıkla ülkemize satmaya başlamışlardır. 

Yerli sanayimiz, bu şekilde karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin sıkıntısını yaşamaktadır. 
Elbette buna bir çare bulunması gerekiyor. 

Ayrıca sanayimizin hammaddesi durumunda olan ve ithal mecburiyeti bulunan madde
lerde maliyetlerin asgarî bir seviyede tutulması da zorunludur. 

Cari işlemler dengesinde ise 1991 yılı ocak-kasım döneminde 673 milyon dolarlık fazlalık 
görülmektedir. Yalnız, bu cari işlem fazlalığını değerlendirirken, 1991 yılında-cari işlemler den
gemize arızî olarak yansıyan özel imkânları da dikkate almak gerekir. Körfez krizi nedeniyle 
artış gösteren hibe gelirleri kasım ayı sonu itibariyle 1 milyar 764 milyon dolara ulaşmıştır. 

Diğer yandan, turizm gelirleri, ocak-kasım dönemi itibariyle geçen yıla göre yüzde 18 azal
mıştır. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında önemli bir değişme olmamasına rağmen, kişi başı
na ortalama harcamanın yüzde 22 azaldığı görülmektedir. 

ödemeler dengesi sorununun ciddiyetini koruduğundan söz etmek yanlış olmayacaktır. 
Burada en önemli nokta, dış ticaret dengesidir ve bu dengede açık devam etmektedir. Diğer 
cari işlem gelirleri, henüz, ticaret dengesi açığını telafi edecek boyutlara ulaşmamıştır. 

Mevcut döviz rezervlerine bakarak ülkenin ödemeler dengesi meselesi yoktur denemez. 
Bu sorunu hallolmuş kabul etmek, yanlış bir değerlendirme olur. 

ödemeler dengesi, uzun dönemde kalıcı bir istikrarın sağlanması açısından ciddî bir so
rundur. Bu darboğazın mutlaka aşılması gerekir. 

Hükümetimiz, özellikle dış ticaret dengesi sorununa eğilmekte, ihracatın artırılması için 
ciddî teşvikler düşünmektedir. Ayrıca, turizm endüstrisi de teşvik edilecektir. Bu amaçlara yö
nelik tedbirler süratle uygulamaya konulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonominin işleyişinde ortaya çıkabilecek tıkanık
lıkların giderilmesi, rekabet şartlarının korunması ve büyümeye süreklilik kazandırılması için 
bütün ekonomilerde teşvik politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Elbette ki, bu politikalar, doğru 
politikalar olmalıdır; ekonomik mantığı olmalıdır; amacına ulaşacak politikalar olmalıdır. 

Hükümetimizin 1992 yılı teşvik politikası, yatırım, ihracat, turizm ve Bağımsız Devletler 
Topluluğuna (BDT) yönelik teşvikler olarak düşünülmektedir. 

Teşvik uygulamasında da bölgesel ve sektörel önceliklerle bütçe imkânları ön planda tu
tulacaktır. 
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Yatırımları teşvik politikamızın ana hedefleri, mevcut kapasitenin daha iyi kullanımı, ya
rım kalmış tesislerin ekonomiye kazandırılması, tamamlanmış ancak işletmeye açılamamış te
sislerin üretime geçirilmesidir. Uygulamada yerli makine ve teçhizatın tercih edilmesi, teşvikle
rin üretim bazında verilmesi ve kaynak kullanımını destekleme primi yerine, toplam proje üze
rinden düşük faizli ve orta vadeli kredi verilmesi gibi hususlara ağırlık verilecektir. 

İhracatın teşvikinde ise doğrudan parasal teşvikler yerine, yatırım, üretim ve pazarlama 
aşamalarında dolaylı teşviklere gidilmesinin daha isabetli olacağına inanıyoruz. 

Bu çerçevede, halen uygulanmakta olan, sevk öncesi ihracat kredisi gibi finansman kolay
lıkları; ihracat ve ithalat kredi sigortası; ihracat kaydıyla vergi, resim ve harçlardan muaf itha
lat; uzak yol navlun desteği gibi teşvik tedbirleri yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir. 

Ayrıca, ihracat kaydı ile yapılacak üretime ucuz girdi temin edilmesi, üretimde kullanılan 
enerji fiyatlarının dünya fiyatlarıyla paralel hale getirilmesi, yurt dışı tanıtım ve pazarlama fa
aliyetlerine destek saklanması gibi yeni tedbirler de uygulamaya konulmaktadır. 

Turizm sektöründe bu yıl ciddî bir gelişme beklenmektedir. Bu nedenle, pazarlamaya ve 
yarım kalmış tesislerin tamamlanarak hizmete açılmasına yönelik tedbirler süratle ele alınmak
tadır. Yeni bölgelerin turizme açılması konusu üzerinde titizlikle durulmaktadır. 

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik teşvik politikasında, hem yatırım, hem 
ihracat noktalarından hareket ediyoruz. Bu ülkelere yönelik yatırımların devlet tarafından, be
lirli ölçülerde sigorta kapsamına alınması, proje bazında orta vadeli kredi imkânları, ihracatta 
pazarlama primi verilmesi ve navlun teşviklerinin artırılması, bu politika çerçevesinde, ilk planda 
düşündüğümüz ve ele aldığımız tedbirlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, ekonomik gündemimizin diğer bir tartışmalı 
konusuna geçiyorum; devlet borçları ve borçlanma politikası üzerinde duracağım. 

önce, rakamları hatırlatmak isterim : tç devlet borçlarımız, 1980 yılında 721 milyar lira, 
1990 yılında 57 trilyon 257 milyar lira, 1991 yılı sonu itibariyle de 88 trilyon 396 milyar liradır. 

Konsolide borçlar hariç tutulursa, sadece tahvil, bono ve Merkez Bankası avansı toplamı 
olarak bu rakamlar 1980'de 385 milyar, 1990'da 27 trilyon 217 milyar, 1991 yıl sonu itibariyle 
de 54 trilyon 892 milyar liradır. 

tç borç stokunun gayri safî millî hâsılaya oranı 1980'de yüzde 16 iken, 1987'de yüzde 27,5'e 
yükselmiş, 1990 ve 1991'de ise yüzde 20 olmuştur. Sadece tahvil ve bono olarak iç borçlanma* 
büyüklüğünün gayri safî millî hâsılaya oranı 1980 yılında yüzde 3.6 iken bu nispet 1990'da yüzde 
8.3'e, 1991'de ise yüzde 8.8'e yükselmiştir. 

Dış borçlara gelince; dış borçlarımız 1982 yılında 18 milyar dolar civarındayken, 30 Eylül 
1991 tarihi itibariyle 45 milyar 733 milyon dolar olmuştur. Bu tutarın yüzde 81'i orta ve uzun 
vadelidir. Borcun yüzde 77'si ise kamuya ait bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; borçlanma, aslında kamunun bir finansman yönte
midir; iktisadî ve malî mantığı da vardır. Ne var ki, geçtiğimiz dönemde kamu açıklarının fi
nansmanında borçlanmaya aşırı ölçüde başvurulmuştur. Borçlanma, bir finansman aracı ol
maktan çıkıp, bütçede ciddî bir gelir kalemi haline dönüşmüştür. 

Vergi gelirlerinin konsolide bütçe harcamalarını karşılama oranı 1983 yılında yüzde 74'Ier 
düzeyindeyken, 1989'da yüzde 68.9'a gerilemiştir; 1990 senesinde de hemen hemen bu seviye-
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lerde kalmıştır. Görüleceği üzere, kamu harcamalarının sağlam kaynaklarla karşılanma ora
nında artış sağlanması yerine, borçlanma gereğinde ciddî büyümeler kaydedilmiştir. 

tç borçlanma, arızî bir finansman aracı olarak 1985 yılından itibaren ağırlıklı bir biçimde 
bütçe sistemimiz içinde yer almaya başlamış ve süratle bir gelişme göstermiştir. Her yıl biraz 
daha büyüyen kamu finansman açıkları, Hazinenin iç borç stokunu süratle artırmış ve bütçe
ler üzerinde taşınması çok zor olan ciddî bir yük oluşturmuştur. 

Asıl görevi, devletin gelir ve giderleri arasındaki, yıl içindeki geçici dengesizlikleri gider
mek olan Hazine, âdeta devletin ikinci bir Gelirler Genel Müdürlüğü gibi çalıştırılmıştır, Borç
lanma, kolay bir finansman aracı olarak ele alınmıştır. Bu politikanın sonucunda ise, borç fa
izlerinin ağır yüküyle karşı karşıya gelinmiş ve bunun faturasını ödemek zorunda kalmıştır Türk 
Kamu Maliyesi. , 

Nitekim, bugün 1992 yılı bütçesinde iç ve dış borçların, sadece faizleri bütçenin yüzde 20'sini 
oluşturmaktadır. 42 trilyon lira ile faizler, bütçede personel-giderlerinden sonra ikinci büyük 
kalemi meydana getirmektedir. 

Borç faiz ödeneklerini bütçeden bir an için çıkartırsanız, bütçe, açık değil, fazla verir hale 
gelmektedir. Faizler, konsolide devlet bütçesinde yatınm ödeneklerinin çok üstünde bir büyüklüğe 
sahip bulunmaktadır. 

Bugün, vatandaşın ödediği her 1O0 lira verginin 30 lirası, doğrudan doğruya faiz ödemele
rine gitmektedir. 

Ayrıca, devletin ödediği faiz, mevduat faizinin de üzerine çıkarak, ekonomideki faiz had
di üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Banka portföylerindeki Hazine tahvil ve bono
ları, bunların bulundurmaya mecbur oldukları zorunlu karşılıkları aşmaktadır. Sermaye piya
sası kaynaklarının önemli bir kısmı devlet kesimine kaymıştır. 

Devlet, bir taraftan kamu sektörünü küçülterek özel sektöre daha fazla imkân yaratmaya 
çalışmış; çeşitli teşvik tedbirleri, dış ticaret rejimi kararları ile özel yatırımları teşvik gayreti 
içine girmiş; diğer yandan ise, sermaye piyasasındaki fonları yüksek faizle kamuya aktarmıştır. 
Bu iki politika gerçekte birbiriyle çelişmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomide istikrar açısından önem taşıyan diğer bir 
nokta da, parasal büyüklüklerdeki gelişmelerdir. Ekonomideki likiditenin, mal ve hizmet üre
timi ile, ekonominin ihtiyacı ile orantılı bir şekilde genişlemesi gerekir. Bu nedenle, kısaca, pa
ra ve kredi hareketlerine de değinmek istiyorum. 

31 Aralık 1990 tarihinde 14.1 trilyon lira olan emisyon hacmi, aynı gün itibariyle, 1991 
yılında 21.3 trilyon liraya yükselmiştir. 

Dar anlamlı para arzındaki (Mİ) artış, 1990 ve 1991 yıllarında yüzde 44 civarında olmuştur. 
Geniş anlamlı para arzında (M3) ise genişleme görüyoruz. 1990 yılında yüzde 45 olan ar

tış oranı, 1991'de yüzde 61'e yükselmiştir. Fakat, asıl sorun, Merkez Bankası parasındaki artış
tır. Ekonomideki likidite genişlemesinin temel göstergesi olarak Merkez Bankasının kontrol al
tında tutmaya çalıştığı büyüklük gerçekte budur. 

Merkez Bankası parasında 1990 yılında görülen yavaşlama, 1991 yılında yeniden çok bü
yük bir artışa dönüşmüştür. 
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Merkez Bankasının iç kredilerinde yıllık artış 1990 yılında yüzde 14,1'dir. 1991'de ise, bü
yük bir sıçrama ile yüzde 183'e yükselmiştir. 

1991 yılı para kredi gelişmelerinde dikkati en çok çeken nokta, Merkez Bankası kaynakla
rının kamuya yöneltilmiş olmasıdır. 

Merkez Bankasının dolaysız kredilerinde, yani kamuya kullandırdığı kredilerdeki artış 1990 
yılında yüzde 16.4'tür. 1991 yılında ise, yaklaşık 4 defa katlanarak, 4.5 trilyondan 17.7 trilyona 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, Hazine kısa vadeli avansındaki artış, 1990 yılında yüzde 7.1'dir. 1991'de ise, 
yaklaşık 4.5 defa katlanarak, 2.7 trilyondan 12.2 trilyon liraya yükselmiştir. 

Merkez Bankası iç kredilerinde banka kesiminin payı 1990 yılında yüzde 41'dir, 1991 yılın
da ise yüzde 18'e düşmüştür. 

Diğer yandan, bankaların elindeki Hazine tahvil ve bonolarında da aynı artış eğilimi söz 
konusudur. Bu portföy, 1990 yılında yüzde 23 oranında büyümüştür. 1991 yılında ise, bu bü
yüme yüzde 88 olmuştur. 

Dikkat edilirse, burada, 1991 yılında gayri safı millî hâsılanın yüzde 12.6'sına yükselen 
kamu kesimi borçlanma ihtiyacının para kredi alanındaki yansımaları açıkça görünmektedir. 
«Bankalardan, piyasalardan borçlanmanın kifayet etmemesi veya üst sınırına dayanması nede
niyle devlet, Merkez Bankası kaynaklarına yönelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonominin genel görünümüyle ilgili bu açıklama
larımdan sonra, şimdi huzurunuzda bulunan bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarına geçmek 
istiyorum. 

Yüce Heyetinize arz edilen 1990 yılı kesinhesap sonuçlarına göre, konsolide bütçe harca
maları toplamı 68 trilyon 354 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılı konsolide bütçe gelir
leri ise 56 trilyon 572 milyar lira olmuştur. Gerçekleşen bütçe açığı 11 trilyon 782 milyar liradır. 

1990 yılı kesinhesap sonuçlarına ait bütçe büyüklüklerini kendi aralarında ve gayri safî 
millî hâsıla ile olan ilişkileri açısından ele aldığımızda, şu değerlendirmeleri yapmak müm
kündür r 

Konsolide bütçe yıl sonu ödeneklerinin kullanım oranı yüzde 99.4'tür. 
1990 yılı konsolide bütçe giderlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 23.8'dir. 
Personel giderlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 9.2, diğer cari giderlerinin payı 

yüzde 2.4, yatırım harcamalarının yüzde 3.4, transfer harcamalarının payı ise yüzde 8.7'dir. 
Konsolide bütçe gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 19.7 olmuştur. 
Vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 15.8, bütçe açığının aynı gayri safî 

millî hâsılaya oranı ise 4.1, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 82.8, ver
gi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı ise yüzde 66.4 olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılı konsolide bütçe uygulama sonuçlarına iliş
kin bilgileri de şöyle sunmak mümkündür : 

Bilindiği üzere, 1991 yılı bütçesi ile 105 trilyon 987 milyar lira ödenek tahsis edilmiş olup, 
bu miktar, Bütçe Kanununun 5 inci maddesi gereğince yapılan kesinti ve iptallerden sonra 101 
trilyon 265 milyar liraya bağlanmıştır. 1991 yılı sonu itibariyle ulaşılan ödenek büyüklüğü ise, 
134 trilyon 588 milyar liradır. 
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1991 yılı sonu itibariyle konsolide bütçe gelirleri 99 trilyon 105 milyar lira olmuştur. Bu 
miktarın 78 trilyon 542 milyar lirası vergi gelirleri, 4 trilyon 407 milyar lirası vergi dışı normal 
gelirler, 16 trilyon 156 milyar lirası da özel gelirler ve fonlardan oluşmaktadır. 

Konsolide bütçe harcamaları ise, 1991 yılı sonunda 130 trilyon 865 milyar lira olarak ger
çekleşmiştir. Bu harcamaların 48 trilyon 789 milyar lirası personel, 11 trilyon 112 milyar lirası 
diğer cari, 18 trilyon 961 milyar lirası yatırım, 52 trilyon 3 milyar lirası da transfer ödenekleri
ne ilişkin bulunmaktadır. 

Yıl sonu itibariyle gerçekleşen bütçe açığı ise, 31 trilyon 760 milyar lirayı bulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de 1992 yılı Bütçe Kanun Tasarısıyla ilgili bil
gileri sunmaya geçiyorum : 

1992 yılı bütçesi, sözlerimin başında da ifade etmiş bulunduğum gibi, Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının üçüncü dilimini meydana getirmektedir. Bütçe, 1992 yılı programıyla tam 
bir uyum içinde hazırlanmıştır. 

Gayri safî millî hâsılanın 1992 yılında yüzde 5,5 büyümesi hedeflenmiştir. Deflatör ise yüzde 
52 olarak öngörülmüştür. Buna göre, gayri safî millî hâsılanın 1992 yılı sonunda, 729 trilyon 
378 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 

1991 yılında CİF değer olarak 21 milyar dolar gerçekleşen ithalatın, yüzde ll'Iik bir artış
la, 1992 yılında 23,3 milyar dolara; FOB değer olarak 13,6 milyar dolar olan ihracatın ise, yüz
de 16,2'lik artışla, 15,8 milyar dolara ulaşacağı öngörülmüştür. 

1992 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 207 trilyon 880 milyar liralık bir ödenek teklifiyle Yüce 
Meclisimize sevk edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tutara 665 milyar lira ilave edil
miştir; ancak, bu ilave, yine bütçe içi kesintilerle karşılanmış ve böylece konsolide bütçe bü
yüklüğü 207 trilyon 867 milyar lira olmuştur. 

Bu ödeneğin 83 trilyon lirası personel harcamalarına, 20 trilyon 321 milyar lirası diğer ca
ri harcamalara, 26 trilyon 890 milyar lirası yatırım harcamalarına, 77 trilyon 656 milyar lirası 
da transfer harcamalarına ayrılmıştır. 

Bu ödeneklerin bütçe büyüklüğü içinde nispî ağırlığı şöyledir : Personel giderleri bütçe
nin yüzde 39,9'unu, cari Ödenekler yüzde 9,8'ini, yatırım ödenekleri yüzde 12,9'unu, transfer 
ödenekleri ise yüzde 37,4'ünü meydana getirmektedir. 

1992 yılı bütçesinin finansmanı için konsolide bütçe gelirlerinin 175 trilyon 880 milyar li
raya ulaşması beklenmektedir. Bu tutarın, 139 trilyon 750 milyar lirasının vergi gelirleri, 16 
trilyon 200 milyar lirasının vergi dışı normal gelirler, 18 trilyon 930 milyar lirasının özel gelirler 
ve fonlar, 1 trilyon lirasının da katma bütçeden sağlanması öngörülmüştür. 

1992 yılı konsolide bütçe gelirlerinde, bir önceki yıl gelir tahsilatına göre yüzde 77,5 ora
nında bir artış bekliyoruz; vergi gelirlerinde ise, bu oran yüzde 77,9 olarak belirlenmiştir. 

1992 yılında konsolide bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının, yüzde 84,6 
seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanma oranı ise 
yüzde 67,2'dir. 

Görüleceği üzere, 1992 yılı konsolide bütçe tasarısında 31 trilyon 987 milyar liralık bir açık 
öngörülmüştür. Bu rakam, 1991 yılı bütçe açığına eş bir büyüklüktedir. Bütçe yüzde 59 büyürken, 
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bütçe açığının bir önceki yıl bütçe açığı ile aynı seviyede tutulmuş olması, ilk planda çarpıcı 
gelebilir. Ancak, Türk Bütçe idaresi, her yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 100'ü aşan bütçe 
açıklarına bir çare getirmek durumundadır. Konsolide bütçe borçlanma gereğinin gayri safî 
millî hâsıla içindeki payı, 1991 yılında yüzde 7.1'e yükselmiştir. 1992 yılında bu ihtiyacın yüzde 
4.4'e çekilmesi hedeflenmektedir. 1992 yılında öngörülen açık hedefini gerçekleştirme istika
metinde, özellikle uygulamada, fevkalade ciddî adımlar atmaya kararlıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı bütçesi, Hükümetimizin temel tercihlerini 
bütün yönleriyle yansıtan bir bütçe değildir; çünkü, 1992 yılı bütçesi üzerinde, geçmiş yıllar
dan ciddî sınırlamalar vardır. Bunların önemli bir bölümü, geçmiş yıllar politikalarından kay
naklanmaktadır. " 

1992 yılı bütçesi, bir önceki yıl bütçesinin gerçekleşme büyüklüklerinden yüzde 58.9 ora
nında daha fazladır. Personel ödenekleriyle, faiz ödemeleri, tüm bütçenin yüzde 60'ını meyda
na getirmektedir. Faiz ödemeleri, personel giderlerinden sonra bütçenin en büyük harcama ka
lemini teşkil etmektedir. Personel ödemeleri, konsolide bütçemizin yüzde 40'ını meydana ge
tirmekte ve 1991 yılı kesintili başlangıç ödeneğine göre yüzde 112'Iik, 48.8 trilyon liralık harca
ma büyüklüğüne göre de yüzde 70.1'lik bir artışı ifade etmektedir. Tasarıda yer alan 83 trilyon 
liralık bu ödeneğin 80 trilyon liralık bölümü, genel ve katma bütçeli idarelerimizin bütçeleri
nin ilgili tertiplerinde, 3 trilyon liralık kısmı ise, bütçenin transfer tertibinde yer almaktadır. 

1992 yılında bütçeye, 26.9 trilyon liralık yatırım ödeneği konulmuştur. Bütçenin "transfer 
harcamaları" bölümünde yer alan yatırımları hızlandırma ödeneği ile birlikte bu miktar, 28.3 
trilyon lirayı bulmaktadır. Bu ödenek büyüklüğü, Hükümetimizin arzuladığı yatırım büyüklü
ğünün altında olmakla birlikte, geçen yılki bütçe ödeneğinin yüzde 100 üzerindedir. Ancak, 
kamu kesiminin yatırım ödenekleri, sadece konsolide bütçedeki ödeneklerden ibaret değildir. 
1992 yılı için kamu kesimi sabit sermaye yatırımları toplamı, cari fiyatlarla 73.3 trilyon liradır. 
Konsolide bütçe yatırımları bunun yüzde 36.8'ini meydana getirmektedir. 

1992 yılı programında, sabit fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 5.2 ora
nında artırılması hedef alınmıştır. Kamu sabit sermaye yatırımlarında da bu artış, yüzde 2.9 
olacaktır. Toplam-sabit sermaye yatırımlarım •> gayri safî millî hâsıla içindeki payının yüzde 
22.6 olması, kamu sabit sermaye yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı-
"nın da yüzde 44.5 olması öngörülmüştür. 

Yatırımlara ayrılan kaynakların sektörel dağılımında, eğitim ve sağlık hizmetleri üzerinde 
hassasiyetle durulmuştur. 1991 yılında, konsolide bütçe yatırımları içinde eğitim sektörünün 
payının yüzde 10, sağlık sektörünün ise yüzde 4.8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu 
nispî ağırlıklar, 1992 yılı için, eğitim sektöründe yüzde 16, sağlık sektörü için ise yüzde 6.3 
olarak programlanmıştır. Başka bir ifadeyle, 1991 yılı gerçekleşme tahminine göre, eğitim sek
törü sabit sermaye yatırımları yüzde 158.8, sağlık yatırımları ise yüzde 114.2 artırılmıştır. 

1992 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, transfer harcamaları için 80 trilyon 656 milyar liralık 
ödenek tahsis edilmiştir/Transfer harcamaları içerisinde en büyük kalemi, toplam 42 trilyon 
lira ile borç faizleri oluşturmaktadır. Borç faizlerinin 11.5 trilyon liralık kısmı dış borç, 17.2 
trilyon liralık kısmı tahvil, 13.3 trilyon liralık kısmını da bono faizleri meydana getirmektedir. 

Transfer Ödenekleri arasında yer alan bir diğer kalem, KİT transferleridir. 1992 yılı bütçe
sinde, bu amaçla, 6 trilyon liralık ödenek öngörülmüştür. Geçmiş yıllardan farklı olarak, KİT 
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transferleri artırılmamış, geçen yılın harcamasına oranla, yüzde 46,2 azaltılmıştır. Böylece, bu 
transfer kalemi, konsolide bütçenin yüzde 3'üne düşürülmüştür. 

Transfer ödenekleri içerisinde yer alan bir diğer önemli kalem, vergi iadeleridir. 1992 Yılı 
Bütçe Tasarısında, vergi iadeleri için 8 trilyon lira ayrılmıştır. Bu miktarın 5 trilyon 800 milyar 
lirası, ücretlilere, vergi iadesi olarak dönüşecektir. 

Transfer tertibinden, Emekli Sandığına yardım için 2 trilyon 500 milyar, Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna da 900 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Geçen hafta, 65 yaşını doldurmuş, yaşlı ve 
muhtaç vatandaşlarımızın maaşlarında yüzde 300 oranında artış meydana getirmiştik. Bunun 
çok daha üzerinde artışları da, önümüzdeki günlerde, inşallah meydana getireceğiz. Bu öde
meler de, bu transfer harcamaları içerisinde yer almaktadır. 

Bütçede, kaynakların mümkün olduğu kadar yerli yerine tahsisine önem gösterilmiştir. İs
rafa karşı fevkalade dikkatli bir bütçe uygulanması hedeflenmektedir. Devlet idaresinde, en te
peden en aşağıya kadar yıl içerisinde israfla mücadeleye azami gayret gösterilecektir. Demir
baş, yolluk, bina ve taşıt alımlarında son derece ölçülü hareket edilecektir. Vatandaş, dişinden 

. tırnağından biriktirerek ödediği verginin, bir kuruşuna kadar, yerli yerine harcandığı konusun
da mutlak bir kanaat sahibi olacaktır. Bütçede, kesinlikle israfı önleyeceğiz, dağınıklığın Önü
ne geçeceğiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

1992 bütçesinde, çağdaş ve sosyal devletin gereği olan sağlık, eğitim ve çevre hizmetlerine 
özel bir önem göstereceğiz. Esasen, ekonomik politikaların ana amacı, insanın mutluluğunu 
artırmaktır. Odağında insan olan politikaları, geçerli ve gerçekçi politikalar olarak görüyoruz. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de, son yıllarda, devletin sosyal yönü ihmal edilmiştir. Bu eksiklik, telafi edile
cektir. Nitekim, bu yıl, bütçede, sağlığa, gayri safî millî hâsılanın yüzde 1,3'ü oranında pay 
ayrılmıştır. Bu oran, 1991'de 0,9 idi. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi 
amacıyla başlanacak olan yeşil kart uygulaması için, bütçemizde yeterli kaynak ayrılmış bu
lunmaktadır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Keza, eğitime, 1992 yılında, gayri safî millî hâsılanın yüzde 5,5'i nispetinde ödenek tahsis 
edilmiştir. Bu oran, 1991'de yüzde 4,1 olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, memur ve emeklilerimizin, 1992 yılı 
ilk yarı aylıklarını belirlerken, iki temel hedefi dikkate almıştır : Bunlardan ilki, maaş artışla
rının, bu dönemde, beklenen enflasyonun üzerinde olmasıdır. İkincisi ise, daha düşük aylıklı 
memurlarımızın aylıklarında, daha yüksek oranda artış yapmaktadır. Katsayı belirleme çalış
malarında bu hedefler göz önüne alınmıştır. 

Diğer bir husus, emekli aylıklarının da, memur aylıklarına paralel bir şekilde artırılması
dır. Hükümetimiz, bu konuda da gerekli düzenlemeyi yaparak, uygulamaya koymuştur. Bu dü
zenlemeler sonucunda, 1992 yılının ilk yarısı için, memur aylıklarında, ağırlıklı ortalama ola
rak yüzde 32,6 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu artış oranı, 1984 yılından bu yana, 
aynı dönem için sağlanan en büyük artış oranıdır. Buna göre, 15 inci derecenin birinci kade
mesinden ilk defa memuriyete başlayan ilkokul mezunu bir memurun aralık aylığı 760 400 lira 
iken, ocak. aylığı -yüzde 31,1 artışla- 992 200 liraya yükselmiştir. Gene, ilk defa göreve başlayan 
9 uncu derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin aylığı, yüzde 38,6 artışla 1 823 200 lira
ya, ulaşmıştır. 
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Memur ve emeklilerimiz, 1992 yılında enflasyona kesinlikle ezdirilmeyecektir. Memurla
rımızın özlük haklarını düzenleyen devlet personel rejimi, bugün için çok karmaşık bir yapıya 
dönüşmüştür. "Eşit işe eşit ücret" ilkesinden tamamen uzaklaşılmıştır. Personel mevzuatının 
çok sık değişikliğe tahammülü yoktur. Son yıllarda ardı arkası kesilmeyen kanun hükmünde 
kararnameler, her gün yeni dengesizlikleri peşinden getirmiştir. Ülkemizin bugün yeni bir per
sonel rejimene ihtiyacı vardır. Hükümetimiz bu konudaki çalışmaları hızlandırmıştır. 

Diğer yandan, bugün devlet memurlarının en büyük özlemi, emekli oldukları zaman bir 
konuta sahip olabilmeleridir. Bu ihtiyaca çözüm arayışı içine de girmiş bulunuyoruz. Kendi 
katkıları, Toplu Konut İdaresi imkânları ve emekli ikramiyelerinin birlikte değerlendirilerek, 
memurlarımızı, emekli oldukları zaman bir konut sahibi yapma amacına yönelik bir proje üze
rinde çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet harcamalarının sağlam kaynaklara dayandı
rılması gereği vardır. Ekonomik dengelerin ve istikrarın korunması buna bağlıdır. 

Vergi sistemine bir bütün olarak bakıyoruz. Vergi kanunları, vergi idaresi, vergi denetimi, 
vergi yargısı, vergi danışmanlığı gibi bütün bu hususların, vergi sisteminin bütünü içinde, bir
biriyle dengeli işler hale getirilmesi gerekir. 

Vergi sistemi, verimli, adaletli, kolay, basit ve anlaşılır olmalıdır; işleyişinde tıkanıklıklar 
bulunmamalıdır. 

Vergi politikaları, gerçekte daima zor politikalar olmuştu. Vergi, istikrar ister; vergi ka
nunlarında sık sık değişikliğe gidilmemelidir. 

îdare ile mükellef ilişkileri çağdaş bir anlayış içinde olacaktır. Vergi idaresi, mükellefe da
ha yakın olacak, mükellefe yol gösteren, bilgi veren, vergi olayını daha yakından kavrayan bir 
teşkilat haline getirilecektir. İşleyen bir vergi idaresi, etkin ve yaygın bir vergi denetimi sağlana
caktır. Sağlıklı bir vergi yapısı oluşturulacaktır. Bütçe harcamalarının sağlam, aslî kaynaklarla 
karşılanması yolunda ciddî düzenlemelere gidilecektir. 

Yüce Meclisimizin çok kısa bir süre önce kabul etmiş bulunduğu, Tahsilatın Hızlandırıl
ması ile İlgili Kanuna da kısaca değinmek istiyorum. 

Bu kanunun amacı, gerçek mantığı, bir vergi affı ya da ödenmemiş vergilerin silinmesi 
değildir. Aksine, yıllardır tahsil edilememiş, aslı ile faiz ve cezaları arasında irtibatı tamamen 
kaybolmuş alacaklara tahsil kabiliyeti getirilmesine çalışılmaktadır. 

Kanundan yararlanabilmek için, vergi aslının tamamının ödenmesi gerekmektedir. Vergi 
aslını ödemeyenler, bu kanundan istifade edemeyeceklerdir. Vergi aslı ile birlikte, birkısım faiz 
ve cezanın da ödenmesi öngörülmektedir. Yüzde 30 nispetinde vergi aslına eşit faiz ve ceza da 
ödenecektir. O nedenle, ortada kesinlikle vergi affı diye bir şey yoktur. Bu alacaklar tahsil edi-
lebiliyorlardı da, bugüne kadar niçin tahsil edilmedi? Bu kanunla, yıllarca ödenememiş vergi
ler tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Böylece, vergisini ödeyememişler, öder duruma sokulmak
tadırlar. "Nasıl olsa bugüne kadar tahsil edilememiş" deyip, tabiî seyrine bırakıp, bu alacak
ların tahsili imkânı aranmasa, daha adil bir uygulama içinde mi olunurdu? 

1980 ila 1990 yılları arasında, bizden önceki hükümetlerce tam 5 kez bu tür kanunlar çıka
rılmıştır. Bunlardan 1983 ve 1990 yıllarında yürürlüğe konulan 2801 ve 3689 sayılı Kanunlar, 
çok daha geniş kapsamlı kanunlardı. 1983'te çıkarılmış bulunan 2801 sayılı Kanunda ise, verginin 
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aslına dahi af getiren, verginin aslının bir bölümünü dahi affeden, silen hükümler bulunmak
taydı. Bu tür kanunların alışkanlık haline getirilmesine gerçekten biz de karşıyız. Uygulayaca
ğımız ekonomik politikalarla bu tür düzenlemeleri ihtiyaç haline getiren şartlan yaratmamaya 
kararlıyız. 

Tahsilatın hızlandırılması hakkındaki kanunla, ayrıca 50 bin lirayı aşmayan para cezaları 
ile 200 bin liranın altındaki trafik cezalarının silinmesi de öngörülmektedir. Devlet bugün bu 
dosyaların herbiri için, alacağı paranın çok üstünde masraf ve mesai yapmaktadır. 

Bu kanunla, sekiz yıldır süren ekonomik ve malî politikaların ortaya çıkardığı kronik enf
lasyon ve istikrarsızlığın yarattığı tahribat karşısında, bir yönü ile geniş tabanlı bir malî muta
bakat, bir vergi barışı amaçlanmaktadır. 

Böylece vergi zemininin düzeltilmesi, bir ön düzenleme amaçlanmaktadır. 
İşleyen bir vergi dairesi, verimli ve adil bir vergi yapısı, etkin ve yaygın bir vergi denetimi 

bakımından bu kanun, bir ön düzenlemeyi hedef almaktadır. 

Bütün bunları sağlıklı bir malî yapının gereği olarak düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında, 1992 yılı konsolide bütçesini, 1991 
erken seçimleri sonunda iktidara gelen Hükümetimizin ilk bütçesi olarak huzurunuza getirdi
ğimizi ifade etmiştim. Bu bütçe, bir anlamda bir geçiş bütçesidir. Bu bütçeyi hazırlarken nasıl 
bir ekonomik tablodan hareketle yola çıktığımızın iyi bilinmesi gerekir. 

1991 yılı sonlarında ekonomi, âdeta bir tıkanma noktasına gelmişti. Ekonomideki büyü
menin, yavaşlayarak, nüfus artış hızının altına düşmesi; rekor düzeye çıkmış bir kamu açığı; 
arızî bir finansman aracı olmaktan çıkıp, aslî bir gelir kalemi haline dönüşmüş bulunan borç
lanma ve yüzde 70'ler düzeyinde süreklilik kazanmış, kronikleşmiş, kemikleşmiş bir enflas
yon... Bunlar, ekonomideki tıkanıklığın en belirgin göstergeleridir. Bütçeler donmuş, iç borç
lanmada bir bakıma fiilî sınırlara dayanılmıştır. 

Hepsi birbirine borçlu, aralarındaki alacak-borç hesapları karışmış bir kamu idaresi kar
şımıza çıkıyor. Bütçe kaynakları fonlara dağılmış, malî disiplin kaybolmuştur. 

Devletle vatandaşlar arasındaki duruma baktığımız zaman; çiftçisine, müteahhidine, üre
ticisine borçlu bir devlet; vergi mükellefini küstürmüş, vergi veren vatandaşı ile mahkemelik, 
icralık bir devletle karşı karşıyayız. 

Huzurlarınızdaki bütçe kanun tasarıları, böyle bir ekonomik zeminden yola çıkmaktadır. 
Ekonominin bozulan iç ve dış dengelerini yeniden kurmaya çalışıyoruz. Bu bütçe, bu dengele
rin ilk temel taşı olacaktır. 

Üretim-tüketim, yatırım-tasarruf, ihracat-ithalat dengeleri temel dengelerdir. Kendi içle
rinde olduğu kadar, birbirleri arasındaki denge de önemlidir. 

Ekonomi bir bütündür. Bir bakıma, tıpkı insan vücuduna benzer. Her organın sağlıklı 
ve birbiriyle ahenk içinde çalışması gerekir. 

Çok iyi bilinmelidir ki, gerçekte, ekonomilerde mucize de yoktur. Her ülke ekonomisinin 
kendisine has özellikleri vardır. Durum nedir, neler yapılabilir? Bizim başlangıçta aradığımız 
da budur. 

20 Ekim 1991 seçimlerinde yüce milletimizin tercihinin gereği, Türkiye 1992 yılına yeni 
bir iktidar ve yeni bir hükümetle girmiştir. Fakat ülkemizin 1992'ye yeni bir ekonomik ve malî 
konjonktürle girdiğini ifade etmek mümkün değildir. 
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Yeni yıla yüzde 70'lere varan bir enflasyon ve yüzde 14'lere ulaşan bir kamu borçlanma 
gereği ile girilmiştir. Hem de, sadece bir ayın değil, birkaç ayın da değil, uzun yıllara dayanan 
kemikleşmiş, kronikleşmiş bir. enflasyon ve kamu açıklan vardır. Bunlar, ülkenin kaderi değilr 
dir. Bunlarla beraber yaşamaya alışma gereği de yoktur. Bunlar sorun olmaktan çıkaralıcaktır. 
Bu meseleler çözülecektir. 

Meselelere doğru teşhis konulmuştur, çareleri de bilinmektedir. 
En büyük desteğimiz, bunları bizim halledeceğimiz konusunda, milletimizin bize olan büyük 

güvenidir. Dileğimiz, bize güven duyan milletimize layık olmaktır. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Milletimiz, önümüzde duran meselelerin büyüklüğünün idraki içindedir. Bütün bu güç
lükleri ve zorlukları, Allah'ın yardımıyla aşacağız. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

1992 yılı bütçesi, kamunun ve bütçenin büyük ihtiyaç duyduğu, derlenip toparlanma gay
retlerinin ilk ciddî adımıdır. Dünya kendisini 2000'li yıllara hazırlamaktadır. 2000'li yıllara, 
önümüzde çok az bir zaman kalmıştır. Biz de Türkiye olarak, Altıncı Beş Yıllık Planın üçüncü 
yılına girmiş bulunuyoruz. 2000'li yıllara kadar, ancak bir beş yıllık plan daha yapabilme za
manımız ve şansımız vardır. Her şeyden önce, zamanı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Boşa 
geçirilecek bir dakikamız dahi yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hedefimiz, Türkiye'yi huzurlu, müreffeh, üreten ve çağ
daş bir toplum haline getirmektir. 1992 bütçesi bu yolda bir başlangıçtır. Mevcut şartların üze
rine bina edilmiş, gerçekçi ve istikrara dönük bir bütçedir. 1992 yılı bütçesinin milletimize ve 
devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisimize saygılarımı sunarım. 

Cenabı Allah hepimize yardımcı olacaktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saygıdeğer milletvekilleri, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1990 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler, Genel kurulumuzun 27 Şubat 
1992 tarih ve 42 nci Birleşiminde alınan karara uygun biçimde basılıp, sizlere dağıtılan progra
ma göre yapılacaktır. 

Bugün bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde siyasî partilerimiz grupları ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmalar, 1 saat 30 dakika, kişisel konuşmalar 15 dakikalık süreler içinde 
gerçekleşecektir. 

Bütçenin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sıra
sıyla okuyorum : Refah Partisi adına Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan, Doğru Yol 
Partisi adına Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Sayın Tur
han Tayan. Anavatan Partisi adına Rize Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti adına Ankara Milletvekili Sayın Mümtaz Soysal ve İstanbul Milletvekili Sayın Algan Ha-
caloğlu. 

Şahısları adına; lehinde, Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu, Tunceli Milletvekili 
Sayın Kamer Genç. Aleyhinde, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali, Konya Milletvekili 
Sayın Mustafa Ünal. Üzerinde, İstanbul Milletvekili Sayın Hüsamettin Özkan. 
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Şimdi söz, Refah Partisi adına Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan'da. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri; bugün 10 Mart 1992, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde 1992 yılı bütçesinin müzakeresini yapıyoruz. Bu bütçe üzerinde Refah Partimizin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza geldim. Hepinize, Refah Partimizin saygılarını sunuyo
rum. Bu müzakerelerin, bütün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Sözlerime başlarken, bütün milletvekillerinin ve bizleri dinleyen aziz milletimizin rama
zanlarını tebrik ediyorum ve yine sözlerime başlarken, kısa bir süre önce geçirdiğimiz felaket
lerden dolayı; güneydoğuda çığ felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde, Zonguldak'taki büyük faciadan dolayı 
hayatını kaybeden kardeşlerimize, bütün yakınlarına, Zonguldaklılara başsağlığı dileklerimi su
nuyorum. Yine, sözlerime başlarken, Azerbaycan'daki kardeşlerimize yapılan büyük zulüm
lerden dolayı, bu zulümleri yapan Ermenileri kınıyorum, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakla
rını alması hususunda kendilerine her bakımdan yardımcı olacağımızı, daha baştan belirtiyo
rum. Aynı şekilde, Cezayir'de, inançlarından dolayı çöllerde kamplar kurularak zulüme tabi 
tutulan 35 bin insanın da, bu zulümden bir an evvel kurtulmasını diliyorum, bu zulümleri ya
panları huzurunuzda kınıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Konumuz 1992 yılı bütçesidir, önce, bu bütçe hakkında bazı tespitleri Yüce Meclisin ve 
milletimizin bilgilerine sunmakta yarar görüyorum. 

Bu bütçenin gerçek özellikleri şunlardır : Bu bütçe, küçük bir bütçedir; Türkiye'yi geri 
bırakan bir bütçedir, milletlerarası yarışta gerileten bir bütçedir^ 

Müsaade ederseniz, bu gerçeği rakamlarla tespit etmek istiyorum. Bizzat biraz evvel bura
ya gelip konuşma yapan Sayın Maliye Bakanının ifadesiyle, 1991 yılı bütçesinin gerçekleşmesi 
130 trilyon 865 milyar lira olmuştur. Şimdi, bu bütçenin ne olması gerekirdi? 1 Ocak 1991-
1 Ocak 1992 tarihleri arasındaki enflasyon nispeti, tüketici fiyatlarıyla yüzde 71; öyle ise bu 
bütçenin, geçen yıla nazaran, en az yüzde 71 yüksek olması icap ederdi. Bu ne yapar? 224 tril
yon yapar. Getirdikleri bütçe nedir? 207 trilyon... Demek ki, yüzde 8.2 oranında, bu bütçe 
küçülmüştür. 

Kaldı ki, Türkiye'nin nüfusu yüzde 2.5 artmış. Ve kaldı ki, şayet bundan önceki iki yılın 
durumunu dikkate alsaydık ne olacaktı? 1990 yılının bütçesiyle bu yilki bütçe mukayese edildi
ği zaman, bir hesap yaptığımızda, 1990 yılının bütçesi 68 trilyondu, 1991 yılının bütçesi 130 
trilyon; yani, ANAP yönetimi iki yıl arasında cari fiyatlarla bütçeyi yüzde 91 oranında artır
mış. Bu yıl da yüzde 91 oranında artırsaydı, 250 trilyonluk bir bütçeyle buraya gelmiş olacak idi. 

tşte, Türkiye'nin normal seyrinde, o yıllardan beri beğenilmeyen ANAP gidişatının trendi 
muhafaza edilseydi dahi, bu Hükümetin buraya 250 trilyonluk bir bütçeyle gelmesi gerekirdi. 
(RP ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu Hükümet, Türkiye'nin gelişme hızı
nı yüzde 21 oranında keserek, 250 trilyonluk bütçe yerine buraya 207 trilyonla gelmiştir. Yani, 
tabirimi mazur görürseniz, baba, çocuğunun, hatta torununun elbisesiyle ortaya çıkıyor. (RP 
ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu elbise, bu millete küçük gelen bir elbise
dir, bu elbiseyle bir şey yapmak mümkün değildir. Türkiye geri götürülüyor; Türkiye, milletle
rarası yarışta geri bırakılıyor, ilk yapacağım tespit budur. 
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Şimdi geliyorum; bir bütçenin en büyük özelliği nedir? Denk olması lazım gelir. Ne yazık 
ki, Sayın Demirel, bu "denk bütçe" lafını aylarca, yıllarca dilinden düşürmedi; daha hükümet 
programında "denk bütçe getireceğiz" dedi, onun arkasından yapılan müzakerede, yine, "denk 
bütçe" dedi, dedi, durdu... 

Şimdi, hükümet programının 7 nci sayfasında, "denk bütçe kuralı Hükümetimizin temel 
amacıdır" diyor. Bütün bunlar söylenmiş, ondan sonra önümüze ne getirilmiş?.. Getirilen büt
çede açık 32 trilyon. Hemen aynı şekilde belirteyim ki, bu açık, aslında gittikçe büyümekte 
olan bir açıktır. Bunun, böyle, mümkün olduğu kadar küçük gösterilmeye çalışılmasına ba
kılmasın. 

Bu 32 trilyon açık nereden çıkıyor biliyor musunuz?.. "Geçen sene gerçekleştirmede ANAP 
bütçesi 32 trilyon açık yapmış. Aman bundan fazla gözükmeyelim, şunu 32'de bağlayalım, ge
risini ona göre tanzim edelim" demişler. Hesaba, kitaba dayanarak konmuyor bu 32 rakamı. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi gelelim bakalım, bu 32 rakamı ne demektir?., önce bir defa, geçen sene bütçe ha
zırlanırken başlangıçta açık 20 trilyondu. Bu 20 trilyon açık 105 trilyonluk bütçedeydi. Sene 
sonunda 31,760 trilyon olarak gerçekleşti 130 trilyonda. Takriben 32 trilyon liralık bir açık ger
çekleşti. 

• ' v 
Şimdi bakınız, 1990 senesinde 68 trilyonluk bütçenin açığı 11 trilyondu, yüzde 16,2 idi. 

1991 senesinde 130 trilyonda 32 trilyon olmuş, açık 24,6'ya çıkmış. Şayet Türkiye böyle gitmiş 
olsaydı, yüzde 36 açık olacaktı. Bu sene 74 trilyonluk açık olacak. Aslında Türkiye'nin şartları 
-biraz sonra yapacağım açıklamalara göre- zaten bu Hükümeti buna zorlayacaktır. Size bu
günden ifade ediyorum, bu Hükümetin bütçesi bu yıl en aşağı 60 trilyon açık verecektir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —Vergi almayacağız, ormanları satacağız. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İspatı çok açık. 
Bakınız, 1991 yılında personel giderleri 49 trilyondur. Yüzde 71 enflasyon olduğuna göre* 

1991'deki aynı personel adedini muhafaza etsek ve geçen seneki aynı parayı versek, personele 
84 trilyon ödememiz lazım. 

Şimdi, Sayın Demirel gelmiş, bu 84 trilyonu bütçede 80 trilyon olarak göstermiş. Halbu
ki, enflasyon, şimdi bu aylarda daha da artmaktadır; bir. İkincisi, "memura, enflasyondan 
meydana gelen kaybı vereceğim" diye bir vaadi var. 

Şimdi, şu söylediklerimi lütfen dikkatle takip buyursunlar : önce, bir defa, geçen sene 
ANAP döneminde enflasyon yüzde 71 olmuş, kendi ifadelerine göre, memura yüzde 44 veril
miş. O halde, memurun geçen yıldan yüzde 27 alacağı var. Şimdi Sayın Demirel buraya gelecek 
ne diyecek, ben biliyorum. "Memur gitsin, onu ANAP'tan istesin" diyecek; ama, aynı Sayın 
Demirel'e hemen söylüyorum. Dışarıdaki Amerikan bankalarına faiz öderken devlet sürekli 
oluyor da, memurun parası ödenirken niye ANAP'a havale ediyorsunuz? (RP ve ANAP sıra
larından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler ve gülüşmeler) 

İş, dışarıya faiz ödemeye gelince devlet sürekli oluyor; ama, fakir fukara, memur, işçi pa
ra istediği zaman, "git onu başkasından al..." 

İşte hesap ortada. Mademki memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz, önce, şu insanın yüzde 
27 hakkı yenmiş, bu verilecek, ondan sonra da arkasından, her aylık artış karşılığında da kar
şılığını verecek. 
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Şimdi, 27 oradan verilmesi lazım; bundan başka, bu seneki enflasyon dolayısıyla, aynı 
şekilde farkın da verilmesi lazım geliyor. En basit bir hesapla, sadece memura verilmesi icap 
eden bu paralar dikkate alındığı takdirde; geçen seneden yüzde 27 alacağı var, "ağırlıklı olarak 
yüzde 32'sini verdim" diyor -ki, bu ağırlıklı verme bir şey ifade etmez, aslında verilen yüzde 
25'tir- 52 yapıyor. Halbuki, memurun kendisinin 1991 senesindeki enflasyona göre alacağı miktarı 
hesapladığımız takdirde, sadece memura geçen seneki para verilmek lazım gelirse, memurun 
bir evvelki yıldan enflasyon kaybı telafi edilecek olursa, bu takdirde.27 trilyon daha bü bütçe
de açık meydana gelecektir. Şimdi, Sayın Demirel ne yapacak? Ya memura bu parayı vermeye
cek, bütçe açık olduğu için, bütçenin açığı dolayısıyla para basacak, memuru ezecek veyahut 
da memura bu parayı vermemek suretiyle; yani, parayı bassa da ezecek, basmasa da ezecek... 

Bu sebepten dolayıdır ki, bu borcu kabul etse de, etmese de, sonunda, milleti ezen, dar 
gelen ve açığı pratikte mutlaka 60 trilyona kadar çıkacak olan bir bütçe söz konusudur. Bu 
bütçenin açığı 60 trilyona çıktığı zaman -ki, gerçek budur- 207 trilyonluk bir bütçede 60 tril
yon demek, yüzde 29.5 açık olacak demektir. 

Sayın Demirel'in, şimdi bizzat kendi ifadelerine bakacak olursak; bakınız, kendisi geçen 
sene muhalefette iken, 10 Aralık 1990 günü ne diyor : "Bunlar olduğu sürece, bu şekilde bütçe 
yapmaya devam ettiğiniz sürece, gayri safı millî hâsılanın yüzde 4,5 açığı ile bütçe yaptığınız 
takdirde, enflasyon kaçınılmazdır. Çünkü, açık oranı, gayri safî millî hâsılanın yüzde 2,5'irii 
geçen bütçe enflasyonisttir." Bir hesaplayalım bakalım, Sayın Demirel'in getirmiş olduğu bu 
bütçede gayri safî millî hâsılada ne kadar açık var? Gayri safî millî hâsılayı önce kendi prog
ramlarında 729 trilyon olarak getiriyordu. Geçen sene gayri safî millî hâsıla ne idi? 455 trilyon. 
Bu 455 trilyonun bu sene 729 trilyon olması demek, kendilerinin, busene Türkiye'de kalkınma 
hızının yüzde -7 olacağını kabul ediyor demektir; bu enflasyona göre. Çünkü, enflasyon yüzde 
71 olmuştur. Yüzde 71 enflasyonla 455 trilyonluk bütçeyi çarparsanız, bu yapacak olduğunuz 
hesap gösterir ki, Türkiye'nin 1992 yılındaki gayri safî millî hâsılasının 820 trilyon olması la
zım; 729 trilyon getiriliyor, yüzde 7 azalma oluyor. Bu yüzde 7 azalmaya rağmen, gayri safî 
millî hâsılayı bu kadar düşük tutmalarına rağmen, getirdikleri 32 trilyonluk açık, daha başta 
zaten yüzde 4,4'tür. Hani, yüzde 2,5'ten fazla olursa bu bütçe iflah etmezdi? Siz getirince iflah 
ediyor, başkası getirdiği zaman iflah etmiyor... tşte getirdiğiniz bütçe, işte kendi söylediğiniz sözler. 

Demin de ifade ettiğim gibi, kaldı ki, bu açık 60 trilyon lira olacaktır ve bu 60 trilyonla 
da gayri safî millî hâsılaya oran yüzde 8,2'ye çıkacaktır. Kaldı ki, gidişat nedir?.. Şu anda, ocak 
ayındaki gidişata baktığımız zaman; o Hükümetin döneminde bütçe açığı 1991'de 217 milyar
dı, bugünkü Hükümetin ocak ayında açığı 1,8 trilyondur. Bu bir aylık dönemde açığı yüzde 
762 artırmış bulunuyorlar. Yeni yıla da işte böyle başladılar. Bu gidişat, bize 1980 senesini ha
tırlatıyor. Aynı şekilde, 1980 senesinde de, her şey lafla yapılır zannedildi, arkadan bir de gö
rüldü ki, Türkiye'de enflasyon yüzde 107'ye çıkmış ve Türkiye'de kalkınma hızı, Türkiye'nin 
40 yıllık tarihinde ilk defa yüzde -1,5'e düşmüştür. 

Kendilerinin söyledikleri gibi, bütçe açığı demek, enflasyonu körükleme demektir, fakir 
fukarayı ezmek demektir. Görülüyor ki, bu bütçe, aynı şekilde, daha büyük açıkla, fakir fuka
rayı daha çok ezmek üzere hazırlanmış bir bütçedir. 

Bütçenin bu büyük açığına işaret ettikten sonra, diğer bir özelliğine geçiyorum. O da, büt
çedeki yatırımların azlığıdır, yokluğudur. Neden? Çünkü, bakınız, kendi getirdikleri rakama göre, 
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1991 yılında 130 trilyon gerçekleşme olmuş. Bu 130 trilyonda yatırım gerçekleşmesi 18,961; ya
ni 19 trilyondur. Nispet yüzde 14,5'tir. Kendi getirdikleri 207 trilyonluk bütçede yatırım 27 tril
yon; yüzde 13 getirmişler. Nasıl oluyor da, bu kadar, "hesap adamıyım" diye övünen bir in
san, bu basit rakamlar ortadayken, hâlâ "Biz, yatırımı iki misli artırdık" diyor? (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) Millet neyle aldatılmak isteniyor... Geçen sene bütçe hazırlanırken, yatı
rım, 14 trilyon gösterilmiş; ama, gerçekleşme 19 olmuş; onu hesaba katmıyor, millete de söyle
miyor. Aradaki yüzde 71 enflasyonu, hatta ocak ayı sonu alındığı zaman, yüzde 80 enflasyonu 
da -ki, enflasyon şimdi bu düzeylerdedir- millete söylemiyor, "14 yerine 27 getirdik" diyor, 
27'yi de, 28 diye yuvarlıyor. îşte aldatmaca burada. Bu bütçede yatırım diye bir şey yok. 207 
trilyonluk bir bütçede 27 trilyon demek, yüzde 13 demektir. Geçen seneki gerçekleşme, 130 
trilyonda 18,9 trilyon ise, yüzde 14,5'tir. Demekki, onlardaki yatırım faslı, sizden çok daha 
fazlaymış. 

Enflasyon yüzde 71 olduğuna göre, sizin, geçen seneki fiilî yatırımı, yani 18,9 trilyonu ger
çekleştirmek için, bu sene 32,4 trilyonla gelmeniz lazımdı. Kaldı ki, nüfus da yüzde 2,5 artmış; 
böylece, sizin getirdiğiniz miktarın daha da fazla olması gerekirdi. Siz, geçen seneye nazaran 
5,5 trilyon daha az yatırımı bütçenize koymuş bulunuyorsunuz. Tabiî, birmüddet sonra, ge
nelgelerle, bu yatırım da yapılmayacaktır. 

tşte, böylece, bütçenin içerisinde, maalesef, yatırım faslı diye bir şey bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, bu Hükümetin, herhangi bir hizmet yapmasını beklemenin de imkânı yoktur. Kaldı 
ki, "Bütçe dışındaki yatırımları artıracağız" dese, meşhur paketlerine baktığımız zaman -bir 
meşhur paketleri var ya- "Türkiye'deki bütün yatırım 164 trilyon olacak" diyorlar. Türkiye'
nin gayri safî millî hâsılası 729 trilyon. Ö halde, bütün yatırım, gayri safî millî hâsılanın yüzde 
22.6'sı olacaktır demektir. Halbuki, geçen yıl 455 trilyon idi, gerçekleşen bütün yatırımlar 102 
trilyondur; yüzde 22,5'miş. 

Binaenaleyh, bütün o nazari, özel sektör de pek çok yatırımlar yapacak diye yapılan ka
bullere -ki, bu şartlar altında tabiî özel sektörden yatırım beklemek mümkün değil- rağmen, 
yatırım hususunda o tenkit ettikleri geçen seneki bütçeden, daha işe başlarken, her bakımdan 
daha geri durumda bulunmaktadırlar. 

Şimdi, bütün bu şartlar altında görülüyor ki, geçen seneki bütçe zaten ülkenin hizmetleri
ne yetmemiştir. Kendilerine soruyorum : Siz, meşhur atılımınızı nasıl yapacaksınız? Bu mu atı
lım? Siz, meşhur, .özel istihdam projelerinizi nasıl yürüteceksiniz? Hangi kaynakla? Siz, meş
hur, tarımda kırsal sanayii -programın 29 uncu sayfasında "bu bağlamda" diyor, bu kelime 
mühim- oluşturulmasını hangi bütçeyle ve hangi yatırımla gerçekleştireceksiniz? 

Bu bağlamda, bu bütçe, iflas etmiş bir bütçedir. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Bu bütçenin diğer bir hususiyeti de, her noktasında, millete verilen sözlerin tam tersinin 

yapılmış olmasıdır. Buna alıştık zaten. Bakınız, "denk" deniyordu; denk değil; açığı büyümüş. 
Daha bugüne kadar, bütün seçim konuşmalarında "fonları bütçeye dahil edeceğiz" deni

yordu; hani nerede, fonlar bütçeye niye dahil edilmedi? (DYP sıralarından "Edildi, edildi" 
sesleri) Fonlar bütçeye dahil edilmiş... Nasıl edilmiş?.. Bütçe kanununun 31 inci maddesini oku
yorum, bakın ne diyor ; 

"Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fonların hâsılatı
nın yüzde 50'si bütçeye gelir kaydedilir. Gerekli görülen hallerde, bu nispeti yüzde 100'e kadar 
artırmaya veya yüzde 50'den daha düşük bir nispet tayinine Başbakan yetkilidir" Ne oldu bu?.. 
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Nasıl bir madde, Allahaşkına?.. Ne tespit ediyor bu madde? "... yüde 50'si konur..." diyor, 
daha sonra Başbakan isterse bunu yüzde 100'e çıkarır, isterse yüzde sıfıra indirir. 

"Dikkat buyurun lütfen." Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kuruluşları, ban
kalar ve saymanlıkların fonlara yaptıkları ödemeler veya fonlar hesabına tahsis ettikleri tutar
lardan yukarıda belirtilen nispette kesinti yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle süreleri 
tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir." Yani, isterse para verecek, istemezse ver
meyecek... Sadece, fonlar ne oldu, denmesin diye, ne olduğu belirsiz, hiçbir şey ifade etmeyen 
bu, sıfıra sıfır maddesi konmuş, tşte fonların sonu bu. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Nedir bu madde, Allahaşkına?.. önce "yüzde 50'si konur" diyor, daha sonra "isterse hiç koy
maz, isterse tamamını kor" diyor. Mademki isterse bunu yapar, daha kısa olarak bir tek cümle 
ile "Hükümet istediğini yapar" derdiniz, olur biter. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Eski 
hükümeti de zaten, istediğini yaptığı için tenkit ediyordunuz, şimdi beri, istediğimi yapacağım 
diye gelip buraya oturdunuz. 

Bunlar tarihî vesikalardır. Söylenenlerin tam tersinin yapıldığının resmî vesikaları. Kaldı 
ki, "fonları kaldıracağız" diyen bir hükümet, fonları bütçeden kaldırmayı bırak, iki tane yeni 
fon icat etti. Bu fonlardan birisi, Menkul Kıymetler Yatırım Fonu, diğeri de, Gayrimenkul Ya
tırım Fonu; fonları kaldırma diye bir şey yok, hatta fonların sayısı artırılmıştır. 

Bundan başka, yine, yıllarca ve son aylarda, "katiyen Merkez Bankası kaynakları 
zorlanmayacak" sözünü tekrar tekrar dinledik. Şimdi ne oluyor?... Merkez Bankasının Başka
nına Allah kolaylık versin; bunların elinden çekeceği var; çünkü, şubat ayında Hazineden 
5 trilyon para çekildi, 3 trilyon da tahvil çıkararak 8 trilyon lira borçlandılar. 8,5 trilyon lira 
iç borç faizi, 5,3 trilyon lira da maaş ödediler. Mart ayında, yine, 5,3 trilyon lira maaş ödeme
leri var; 9 trilyon iç borç faizi ödenecek; bu da 14,3 trilyon lira yapıyor. Ne yapacaklar?.. 7 
trilyon lira Merkez Bankasından çekecekler, 7 trilyon liralık da tahvil satacaklar, tşte buna şam
piyonluk denir. 

Merkez Bankasına 11 trilyon liradan fazla yüklemeyeceklerini ilan ettiler, daha iki ayda, 
Merkez Bankası 12 trilyon lira yükleniyor. Ne denmişse, hepsinin tersinin yapılması bakımın
dan, hakikaten şaheser bir dönem yaşıyoruz. 

Şimdi bu gerçeği tespit ettikten sonra, bütçenin meşhur, acıklı gelir tablosuna geliyorum. 
Acıklı diyorum... Herkese dağıtıldı; lütfen, bütçenin 2 numaralı tablosuna bakınız. Devletin, 
gelirlerini nereden temin ettiğini bu tablodan okuyorum : 

Gelir Vergisi 32 trilyondan 58 trilyona çıkartılacakmış. Kim öder Gelir Vergisini?., tşçi, 
köylü, memur, esnaf; çünkü, Türkiye'de Gelir Vergisi kârdan ödenir; kâr da satılan maldan 
kazanılır. Bu da, zaten ya kazanç vergisi diye kesilir yahut da kârdan alınan vergi diye kesilir; 
neticede hepsi bunların fakir fukaraya Ödetilen vergidir. "Geçen seneye nazaran bunu yüzde 
76,8 artıracağım" diyor, yani enflasyon oranından daha çok artıracak; ezecek bunları... 

öbür taraftan, "Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi, Ek Vergi, Taşıt Alım Vergisi, Akar
yakıt Tüketim Vergisi..." Vergi, vergi vergi... Vaktinizi alacak değilim, bütün liste, baştan sona 
kadar fakir fukarayı ezme listesidir. Bütün bu trilyonlar fakir fukaradan alınacak ve hatta, "bun
ların nispetini de enflasyondan daha fazla miktarda artıracağım" diyorlar. 

Şimdi, bunların içerisinde, acaba, meşhur, mutlu azınlık holdinglerden ne kadar vergi alı
nıyor diye uzun boylu aradık durduk. Baktık ki, olsa olsa, sadece bunların içerisinde Kurumlar 
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Vergisinin ufak bir kısmı var. Bunlar holding ya, bu holdingler Kurumlar Vergisi ödeyecek. 
Peki burada ne yapmıştır; 7 trilyonluk Kurumlar Vergisini 11 trilyona çıkarmışlar... Yani, Ku
rumlar Vergisini yüzde 58 artırıyorlar. Şimdi dönüp kendilerine soruyorum; fakir fukara vergi
sini yüzde 76 artırıyorsunuz da, iş sizin holdinglere gelince, bu nispet, niye 5 8'e düşüyor? (RP 
sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu arada, "Devlet mallarının satılmasından elde edeceğimiz gelir" diye, 5-6 tril
yonluk, yani 1 milyar dolarlık bir rakam var; devletin elindeki fabrikaları satacaklarını da ih
mal etmemişler. Bunu satıp ne yapacaklar; dış borç faizine mahsup edecekler. Kimseye bir fay
dası yok. tşte, bundan önce yapılan tatbikat böyledir. Görüldüğü gibi, bütçe, baştan sona ka
dar fakir fukarayı eziyor ve holdingleri -o bir avuç holdingi- korumak için yapılmıştır. 

Daha önce, aziz milletimizin önünde televizyonda yapmış olduğumuz enflasyon hakkın
daki toplantıda, bu yönetimin, holdingleri nasıl koruduklarını ayrı ayrı belirttim; onlara ver
dikleri teşvik kredilerini, onlara getirdikleri vergi affını, onların mallarını korumak için koy
dukları fonları bir bir bildirdim. "Niye eti koruyorsunuz, niye mürekkebi koruyorsunuz, niçin 
deriyi koruyorsunuz da, mesela makine imalatını korumuyorsunuz?" dedim. Sayın Demirel 
cevap olarak, "Efendim, bütün bu koruduklarımızın hepsi ithalatın yüzde 1,5'idir" dediler. 
Çok az bir şeyi koru yormuş, korumacılıktan yana değilmiş... tyi ya işte ben de onu soruyo
rum; o 1,5 mutlu azınlığı niye koruyorsunuz? Madem korunacak, öbürlerini niçin korumuyor
sunuz? Bunların gerekçesi nedir? (RP sıralarından alkışlar) Bakınız, gazetelerde çıktı. Türki
ye'de korunacaksa, hepsi korunacak ve bilhassa asıl temel yatırımlar korunacak. Bunları ko-
rumayıp da böyle birtakım holdinglere özel muamele yaparsanız, gayet tabiî, bunun hesabını 
veremezsiniz ve millet de mutlaka bunun arkasında birtakım firmaları düşünür. Zaten, günler
dir bu attığımız adımın savunması için uğraşıyorsunuz. Biraz sonra sırası geldiği zaman, hol
dinglerin korunması konusuna bir kere daha dokunacağım inşallah. 

Bütçenin diğer mühim bir hususiyeti de, şudur : Bütçede devletin asıl kendi gelirlerini te
min edeceği kaynaklara ait hiçbir gelir yok, böyle bir niyet de yok. Bakınız, bugün, Türkiye'
deki mevcut ormanlarımızın değeri gayri safî millî hâsılamızdan fazladır. Cenabı Allah bu ni
metleri bize vermiş, biz orman bakımından zengin bir ülkeyiz. Ancak, 3 numaralı tabloya ba
kınız, orman idaresine 775 milyar liralık tahsisat ayrılmış. Ormanın kendi geliri sadece 129 milyar, 
Hazine yardımı 646 milyar. Biz ormanlara 646 milyar lira para veriyoruz; niçin bu ormanlar 
bize trilyonlar getirmiyor? Bu, ormanları sadece daha hızlı kesmekle elde edilebilecek bir şey. 
Çünkü, bu ağaçlar kesilmezse, zaten 30 senede çürüyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Çığları önlüyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu bakımdan, ormanların Türkiye'de gelir geti

rir hale getirilmesi bu iktidarın en mühim vazifesidir. Böyle bir vazifeyi üzerine bile almıyor; 
"Ben geleceğim, gene bu ormanlara fakir fukaradan kestiğim vergilerden 646 milyar vereceğim" 
diyor. Ormanların bu hale gelmesinin sebebi nedir; bakınız, hiç uzatmadan, bizzat Sayın Vefa 
Tanır'ın Plan ve Bütçe Komisyonundaki feryadından birkaç cümle okuyorum. Orman Bakanı 
ne diyor; benim söylediğimi söylüyor; Orman Bakanının kendi ağzından ifadesi, "Bu bütçe 
bir işe yaramaz, bu bütçe israf bütçesidir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Bakanlı
ğımıza 1992 yılı için ilave yatırım ödeneği tahsis edilmemesi durumunda, geçmiş yıllarda yapı
lan ve mutlaka bakımı gerektiren 581 bin hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahasıyla 
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dikimi yapılması gereken 50 bin hektar alan ve mevcut 250 milyon adet civarındaki fidan ölü 
yatırım haline gelecektir. Bunun için bize, en az 1,865 trilyon lira ayırmanız lazım" diyor. Bu
na mukabil, sadece 320 milyar ayrılmıştır. Bir yandan orman köylüsü için uzun uzun edebî 
laflar yazdınız hükümet programının içerisine. Öbür taraftan orman köylüsüne 1 kuruş para 
vermiyorsunuz ve bütün ormanları çürümeye terk ediyorsunuz. Kendi bakanınız feryat feryat 
bağırıyor; "bu yaptığınız Türkiye'yi tahriptir" diyor. İşte siz bu tahrip bütçesini getirip önü
müze koyuyorsunuz. 

Bakınız size bir şey söyleyeyim; şu dış borç faizleri için para basıyorsunuz ya, ormanları
mız için bu parayı basın verin, çok daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Demagoji yapıyorsun! 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, bu Hükümet neden holdinglerin Hü
kümetidir, onu açıklayacağım. Bu sene ORKÖY için getirdikleri, programda, 10 milyon nüfu
sun yaşadığı orman köylüleri için, ORKÖY'den verecekleri -orman köylülerinin kredi kaynağı 
yalnız ORKÖY'dür- kredi 96,5 milyar lira olacakmış; bunun da yüzde 20'si cari masrafa gide
cekmiş. 96 milyar krediyi 10 milyon köylüye taksim ederseniz, köylü başına 7 600 lira düşüyor. 
Köylü bu krediyi almak için ORKÖY'e gidecek... Arabanın parasını bile ödeyemez bu alacağı 
krediyle; ama, bir açın Hükümetin bütçesini, orman köylerine ait ne edebiyatlar yapılmış; vak
tinizi almamak için okumuyorum. Edebiyat nerede, gerçek nerede?.. Ama, buraya gelir, "be
nim orman köylüm..." diye başlar. Vah zavallı orman köylüm; senin olunca, işte böyle olur... 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu iktidar 30 tane holdinge 30 trilyon lira kredi dağıtıyor -kendi ifadeleri, "KİT'lere ver
meyeceğim, 30 tane holdinge vereceğim" şeklinde- 10 milyon köylüye ise, adam başına 7 600 
lira kredi. İşte kalkınma dedikleri budur, işte meşhur atılımlar bunlardır, işte meşhur bölgesel 
kalkınma projelerinin altındaki acı gerçekler, fiyasko, iflas, boşluk, bunlardır. 

öbür taraftan, ikide bir işitiyoruz, "sağlık ve eğitime çok para ayırdık" diyorlar. Şunun 
da bir hesabını yapalım, lütfen kalemi kâğıdı elinize alın, 1990 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesi 
yüzde 4,1 idi; neye nazaran; bütçe içindeki oranı. Bu oran 1991 yılında yüzde 4,466'ya çıktı. 
Eğer aynı trent devam etseydi, şimdi, yani 1992 yılında yüzde 4,5 olacaktı. Halbuki siz, bütçe
nizde getirmiş olduğunuz enflasyonu dikkate aldığımız zaman sağlık bütçesinin oranı yüzde 
3,93'tür. Nasıl hesaplıyorum, açıklayayım; bir defa sizin bu seneki gayri salî millî hâsılanız 
ve bütçeniz -demin söylediğim gibi- geçen seneki trentlere nazaran 250 trilyon olması lazımdı. 
250 trilyonun içerisinde, sizin sağlığa ayırdığınız parayı nispet ederseniz görürsünüz ki, sadece 
3,93'tür. Binaenaleyh, sağlığa çok önem verdik, şunu yaptık, bunu yaptık demenin gerçekle 
bir alakası yoktur. 

Sağlığa önem veridiğinizi söylüyorsunuz; ama, Sağlık Bakanlığının yatırımlarında da ay
nı şey söz konusu. Geçen sene Sağlık Bakanlığının yatırım faslı 463 milyar 669 milyon lira idi 
ve bu bütçenin binde 6,37'si idi. Sizin bu seneki Sağlık Bakanlığı bütçeniz 790 milyar lira, 208 
trilyon liralık bütçede ise bu sadece binde 3,8 yapar. Yani Sağlık Bakanlığının yatırımlarını da 
6,37'den 3,8'e düşürmüşsünüz. 

Öbür taraftan, bu bütçe baştan sona kadar israflarla doludur. Sayın DYP Grubundaki 
arkadaşlarımızı bilhassa tebrik ediyorum; çünkü, demin Maliye ve Gümrük Bakanı burada, 
"israfları azaltacağız" dediği zaman coşkuyla alkışladılar. Hay Allah razı olsun... Şu bakanı
nıza israfın manasını öğretin lütfen. (RP sıralarından alkışlar) 
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Buraya gelip nutuk atmak kolay... Bakın, şu getirdiğiniz bütçeye bakın; "israfları azalta
cağız..." Şu israflardan birkaç taoesini sayayım da görün bakalım. 

Bir defa, üç türlü israfınız var; çünkü, bu işin ilmi var. Birisi, açık israftır, besbelli israf; 
ikincisi, kapalı israftır; üçüncüsü de muzır israftır; yani o parayı yaksanız, sokağa atsanız da
ha hayırlıdır. 

Şimdi, bütçenin içerisindeki bu israflardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum, ön
celikle edebiyat yerinde, hem hükümet programında ve hem de ortak protokolde diyorlar ki, 
"Biz, denk bütçe yapacağız" Nasıl yapacaklarmış?.. Bir yandan gelirleri artıracak, öbür ta
raftan da gider kalemlerini azaltacaklarmış. "Memur maaşlarından keseceğim" demeye cesa
ret edemeyeceği için, sözde zımnen israfları kaldıracağım diyor. Peki, şimdi sizin döneminizde
ki açık israflara, birer kelimeyle, bir düzine misal veriyorum. Bu araba alımları nedir? Bu yet
miyormuş gibi bir de arabalara telefonlar alınıyor ve alt kademe memurlara kadar telefonlu 
arabalar yayılıyor. Bu telefonlar sadece alınmakla da kalınmıyor, özel telefon konuşmalarıyla 
da dünyanın masrafı yapılıyor. 

Sahillerden, dağlara, ormanlara kadar olan eğitim tesislerinin onayı Devlet Planlama Teş
kilatından geçmez, bunlar diğer yatırımların içinde yer alır. Çok iyi bildiğiniz gibi, bunlardan 
bürokrasinin çok az bir kısmı istifade eder; bunlar senede üç ay çalışır, dokuz ay boş durur; 
ama, hepsinde işçi, aşçı kadroları muhafaza edilir. Bugün, bir devlet çalışanı yedi milyon lira
ya mal oluyor. Boş duran bunca eğitim tesisinde hiçbir eğitim de yapılmaz. Bir hesap yaparsa
nız görürsünüz ki, sadece bu israfı ortadan kaldırmak suretiyle, bunlara harcanan milyarlarla 
siz köylüye tüpgazı bedava bile dağıtırsınız. Bu yerlerden küçük memurlar istifade edemediği
ne göre, bunun yerine hiç değilse, onlara bir maaş ikramiye verseniz, bütün fakir fukarayı se
vindirirsiniz. 

Şimdi, tabiî buraya gelecekler ve "efendim, biz tasarruf genelgesi çıkarıyoruz" diyecek
lerdir. Tasarruf genelgesiyle bu işler işte bu kadarcık hallolur. 

Bir diğer israf şekli de TRT'yle ilgilidir. TRT, yılbaşı çekimlerini Paris'te yapıyor, milyar
lar harcanıyor ve bu dönemde yapılıyor, bu yılbaşı, bunların yılb'aşısıdır. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Öbür taraftan, meşhur KİT danışma kurullarına gelelim. Buraya geldiler ve bir büyük haş
metle "ANAP, 1987 seçimlerinden sonra kendi seçilmemiş milletvekillerine yer bulmak için, 
bütün KİT'lerde birer arpalık hazırladı, bunlara ayrıca danışma kurulları kurdu" dediler. Doğru 
bir hareket mi?.. Değil; ama şimdi bu danışma kurullarını büyük bir fiyaka ile kaldırdılar, ar
kasından, "devlet memurları ek görev alamaz" diye bir kaide koydular, bütün KİT'lerin mev
cut yönetim kurullarında vazife gören o KİT'in kendi memurları yerine, bu sefer kendi kaza
namamış adaylarını koymaya kalktılar. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bu, KİT'lerin ve 
onlara bağlı kuruluşların yönetim kurullarının adedi 2 250 kişidir. Tabiî bunların arabaları var, 
bunların sekreterleri var, bunların telefonları var ve hatta bunların lojmanları var; bir hesap 
yaparsanız KİT'lerin yönetim kurullarına koydukla'rı insanlar için 270 milyar lira israf yapılı
yor. Bu KİT'lerin yönetim kurullarında kimler var; umum müdür, iki tane umum müdür yar
dımcısı ve iki tane de beyefendilerin koyacağı politik kimse. Şimdi, bu kimseler önce KİT'lerin 
içerisine politika karıştıracak, yani bunların vazifesi, birtakım lüzumsuz insanları KİT'lerin 
içerisine yerleştirmek olacak... Bunu tatbikattan biliyoruz, 
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Diğer yandan, böylece, KİT'lere politika karışıyor ama, bununla da kalmıyor. ANAP za
manındaki danışma kurulu, sadece danışma kuruluydu, icra yetkisi yoktu; şimdi, bunlar, par
tili insanları icraya karıştırıyor; Memuru işe almazsa ''aldıracağım" diyor... (RP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) Üstelik, 270 milyar liralık israf... Kendilerine hemen söylüyorum; yarın
dan itibaren, bütün bu adamlarınızı geri çekin; bu KİT'lerdeki umum müdürler ve umum mü
dür yardımcıları bu KİT'leri çok daha mükemmel bir şekilde idare ederler. 

Bu kadar mı?.. Hayır, başımızda bir YÖK vardı -biliyorsunuz- şimdi bir de TÖYÖK çıktı. 
TÖYÖK neymiş? Efendim, Türkiye Özerkleştirme -dikkatli okumam lazım, kusura bakmayın-
Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumuymuş. Ne olacakmış? Bütün KİT'lerin herbirinin 
fabrikaları ayrı ayrı anonim şirket olacak; mesela demir-çelik bir tek anonim şirketken şimdi 
4 tane olacak; Karabük, İskenderun, Hekimhan, Divriği; 4 tane yönetim kurulu olacak, sonra 
bunlar bir holding olacak, o holdingten sonra bir de TÖYÖK olacak... Gökdelen inşa ediyor
lar KİT'lerden; bir organizasyon, bir daha, bir daha, bir daha... (RP sıralarından alkışlar) Bu
nun da adı tasarruf oluyor; bu bütçe tasarruf bütçesiymiş, bu Hükümet tasarruf hükümetiy-
miş... Ortada KİT'lerin rasyonalizasyonu için yapılan hiçbir şey yok, sadece arpalığın kapısı
nın levhası değişiyor. (Gülüşmeler, RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi geliyorum dış seyahatlerinize : Daha önce yapılan dış seyahatleri hep tenkit ediyor
dunuz; şimdi, 170 kişilik bir heyeti Beyaz Rusya'ya gönderdiniz, adamlar, "bunları koyacak 
otelimiz yok" diyor; komünist rejimiri bile otelleri size yetmiyor. Her şeyde şampiyonsunuz 
maşallah; hiçbir şeyde geri kaldığınız yok. 

Bundan başka, ANAP bir ara gazete tasarrufu genelgesi çıkarmıştı bundan önce; bu ga
zete tasarrufunda bir hesap yapıldı, bir dairede lüzumsuz yere 3 tane, 5 tane, 10 tane ayrı ayrı, 
mükerrer gazete alındığı için; yapılan tasarruf o zaman 14 milyar liraydı. Şimdi, sadece, daire
lere alınan mükerrer gazetelerden dolayı 80 milyar liralık bir israf var. 

Bundan başka, tabiî, reklamlar; KİT'lerin reklamları... Bakınız, mesela bir tek misal söy
leyeyim : Süt Endüstri Kurumunun Yozgat'ta şubesi yok, satış yeri de yok; ama Yozgat'taki 
mahallî gazeteye, Süt Endüstrisi Kurumu ilan veriyor. İşte tasarruf zihniyeti, işte yönetim... 

Gelelim şimdi, bu, Kültür Bakanlığının bale okuluna konulan 7 milyar 325 milyon lira 
ödeneğe; ayrıca, 270 milyar liralık tahsisatlara. Devlet Senfoni ve Oda Orkestrasına 28 mil
yar... Biz tanıtmaya ve kültüre karşı değiliz, yanlış anlaşılmasın; böylesine taklitçi zihniyete ait 
kuruluşların desteklenmesine karşıyız. Şimdi soruyorum, her şeyi özelleştiriyorsunuz da, bu 
bale okulunu niye özelleştirmiyorsunuz Allah aşkına?.. (RP sıralarından alkışlar) Şu senfoni 
orkestrasını niye özelleştirmiyorsunuz?.. Özel olursa, daha iyi marifetler ortaya koyar. Sadece 
bu israfları kaldırırsanız, fakir fukara köylüye tüpgazı bedava verirsiniz. O, benim köylüm di
yorsunuz ya; işte ondan parayı alıp, siz, bale okuluna veriyorsunuz. Oy alırken "benim köylüm" 
sonra Ankara'ya gelince bale okulu, devlet senfoni orkestrası...'(Gülüşmeler, RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Meşhur tanıtma fonuna geliyorum; Turizm Bakanlığında 336 milyar; ne tanıtılıyor? "Aman 
aman, biz size benziyoruz..." Tanıtmanın özü bu. "Biz sizin aynınızız, bizi itmeyin; etmeyin..." 
Tanıtma dedikleri bu. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hayatında hiç bale okuluna gittin mi? 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 336 milyar... Amerika'da bir Siyonist Yahudi fir
masına, bir tanıtma için 800 milyon dolar ödüyorlar. Biz Türkiye'nin tanıtılmasına karşı deği
liz, bu israflara karşıyız, bu çeşit tanıtmalara karşıyız. 

Şimdi, bütün bakanlıkların dışarıda ayrı ayrı temsilcileri var; Hazinenin ayrı, Dış Ticare
tin ayrı, Planlamanın ayrı; herbiri ayrı bir Dışişleri Bakanlığı oldu; hangi bir tanesinde bir tek 
tasarruf yaptınız? 

Şimdi, bizzat Sayın Başbakana dönüyorum; bakınız, sizin Başbakanlığınızda 45 tane kadrolu 
müşavir var; 450 tane, başka umum müdürlüklerden gelmiş, başıboş adam dolaşıyor; sizin Baş
bakanlığınızın koridorunda; üstelik bunlar kendi kuruluşunda değil de Başbakanlıkta çalıştık
ları için 700 bin lira ile 1 milyon 400 bin lira arasında da başbakanlık tazminatı alıyorlar. Şu 
koridorunuzu boşaltın, çok sevap kazanırsınız. 

Öbür taraftan, nedir bu kutlamalar, balolar, içkili ziyafetler?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) —•' Hoca, o baleyi bir daha yap. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, işte, gördüğünüz gi

bi, sayısız israf söz konusudur. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen, baleyi bir daha yap... (RP sıralarından "Sus ulan" 
sesleri) 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bütün bu israflar karşısında kalkıp söyleyecek
leri tek şey, israf genelgesi çıkartacağız, bunları halledeceğiz, demek olacaktır. İşte, görülüyor 
ki, lafla bu işlerin halledilmesi mümkün değildir. Bütün bu gerçekleri bildiğimiz için, Refah 
Partisi Grubu olarak, Millet Meclisine, bütün bu israfların araştırılması için bir önerge verdi
ğimiz Yüce Meclisin malumudur. Ümit ediyoruz ki, diğer partilerdeki arkadaşlarımızın deste
ğiyle, bu israfa Meclis mutlaka parmağını basacaktır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Almanya'dan gelen Mercedesler israf değil mi? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi geliyorum, bu, apaçık, sayılamayacak kadar 

çok israfların yanındaki kapalı israflara. 
Kapalı israf nedir? Bu, israf değilmiş gibi gözüküyor. Biraz önce Sayın Orman Bakanının 

feryadını açıkladım : "Bana 2 trilyon lira vermezseniz, 3 trilyon lira zarara^ giriyorum" diye 
bağırıyor. "Bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsi boşa gidiyor, zaman kaybı oluyor, bizim 
Bakanlığımız bir işe yaramıyor" diyor. 

Şimdi, size iki tane daha misal vereyim : Bakınız, Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye'
de kurulmuş en iyi teşkilatlarımızdan birisidir. Teşkilatın personel gideri 1,9 trilyon lira, cari 
gideri 360 milyar lira; toplam 2,260 trilyon lira. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görevi nedir? İşi yapmak değil, kontrol etmek. Dünya
nın her yerinde, yapılan işleri kontrol eden müesseselerin giderleri, iş giderinin yüzde 5'i ka
dardır. Onun için biz, bu 2,260 trilyon liralık gideri rantabl kılmak için, Karayolları Genel Mü
dürlüğüne 45 trilyon liralık yatırım yaptırmamız lazım. Halbuki Karayolları Genel Müdürlü
ğüne verilen para nedir? 3 trilyon lira. Öyleyse, bütün bu koskocaman, muazzam teşkilat ka
palı bir israfla perişan ediliyor. 

Bakınız, bundan önceki Bayındırlık Bakanlarımızdan birisinin, bizzat Diyarbakır Kara
yollarında yaptığı tespiti bir misal olsun diye söylüyorum : Birçok tahsisat verilmiş, ama o verilen 
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tahsisatın yüzde 5'i kadar olan akaryakıt tahsisatı verilmemiş, verilen yetmemiş, çok az veril
miş. Yüzde 5 kadar akaryakıt tahsisatı tam verilmediği için bütün arabalar, bütün hizmetler 
duruyor. Yani biz bir kuruluşu kurmuşsak, onu çalıştırmak için yeteri kadar para ayırmaya 
mecburuz. Bu parayı ayırmadan bu büyük kuruluşları boşuna bekletirsek, çürütürsek, hem 
israf yapmış oluruz, hem de memlekete en büyük kötülüğü yapmış oluruz. 

Aynı şekilde, DSt, Türkiye'nin en iyi kuruluşlarından birisidir. 950 milyar lira personel 
gideri, 26 milyar lira da cari gideri var; toplam 976 milyar lira gideri var. Bunun 20 trilyon 
liralık yatırım yapması lazım gelir. Allah'tan ki, GAP dolayısıyla rakamlar büyümüş, 7,5 tril
yon lira olmuş. Bu en iyi kuruluşumuz dahi bugün israfla çalıştırılıyor, tşte, kapalı israf dedi
ğimiz budur. 

Biz, öyle titiz, öyle dikkatli bir yönetim istiyoruz ki, bu fakir fukaranın, saçı bitmedik 
yetimin her kuruşunu vatan ve millet için en hayırlı yerlere harcasın. 

Şimdi geliyorum muzır israfa... Yarii, bu parayı buraya harcamasak daha iyi olur. Nedir 
bu muzır israfın başında gelen? İlkokulların ille sekiz seneye çıkartılmak istenmesi. İlkokulla
rın sekiz seneye çıkartılması için trilyonlar harcanıyor. Yapmayın Allah aşkına!.. Bu yanlış yol
dan vazgeçin!.. İlkokulları sekiz seneye çıkartacaksınız, ortaokullar ortadan kalkacak. Halbu
ki, meslek, ortaokulda öğrenilir. Bir insan eğer sanatkâr olacaksa 11 yaşında sanata başlaması 
lazım. Bunlara 15-16 yaşına kadar geldikten vücudu, fizikî ve biyolojik yapısı geliştikten sonra 
sanat öğretmeye kalkarsanız, böyle, sanatkâr yetişmez. 

Tabiî, bu ne için yapılıyor? İmam-Hatip okullarının orta kısımlarını önlemek için yapılı
yor. Onun yanında sanat okulları da yanıyor. Böylece, keşke bu trilyonlarca liralık muzır israf
lar yapılmasa... Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım gelir. 

Öbür taraftan, TRT... TRT'ye bir kanunla birtakım reklamlar alınmış. TRT'nin, o reklam 
gelirlerinin yüzde 30'unu Fakir Fukara Fonuna ödemesi lazım. 1991 senesindeki rakamları size 
veriyorum : Türkiye'de 2,6 trilyon lira reklam parası harcanmış; bunun yarısı gazetelerin, yarı
sı da televizyonların. Star-1 bundan 572 milyar lira almış, TRT de 728 milyar lira almış. TRT'nin 
bu 728 milyar liranın yüzde 30'unu, yani 218 milyar lirasını Fakir Fukara Fonuna yatırması 
lazım; Fakir Fukara Fonuna yatıracağına Paris'te film hazırlıyor ve bu paraları Fakir Fukara 
Fonuna yatırmıyor. 

Nedense, bu Hükümette bir tılsım var, hep fakir fukaranın, saçı bitmedik yetimin parası
nı alıp, başka işlerde kullandıklarını görüyoruz. İşte, bu da, onlardan bir tanesidir. 

Kaldı ki, hepimizin gördüğü gibi, TRT'nin açık saçık neşriyatları müstehcen neşriyatları, 
televizyonların müstehcen neşriyatları hakkında -görüldüğü gibi- artık savcılar bile dayana
maz hale gelmişlerdir. Bugünkü tatbikatıyla bu 6 kanal televizyon, hakikaten, ülkeyi 6 kanal
dan tahrip ediyor; bunlar muzır israflar haline dönüşmüştür. 

Diğer yandan, bir diğer muzır israf da nüfus planlamasıdır. Aile planlaması ve ana-çocuk 
sağlığıyla ilgili olarak bütçeye 245 milyar lira konmuştur. Maksat ne; bu milletin nüfusu art
masın. Ayrıca, vakıflar kurulmuş. Kim bu? Rockefeller var. Rockefeller, meşhur siyonist Ya
hudilerden biridir. Vakıf kuruyor. Türkiye'yi destekliyor. Niçin? Türkiye'nin nüfusu artmasın 
diye. Şimdi, onların desteği yetmiyor, biz de fakir fukaradan aldığımız 245 milyar lira üç bura
yı destekliyoruz... Köy köy dolaşın, bu milletin nüfusu sakın artmasın... Niye?.. İsrail ve Ame
rika bizim nüfusumuzun artmasından hoşlanmıyor da onun için. İşte bu, muzır israftır. (RP sıra-
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Iarından alkışlar) Halbuki, bakın, bütün dünya nereye gidiyor? Bugün, dünyada, Belçika, mil
lî gelirinin üçte ikisini aile tazminatı olarak ödüyor. Sovyetler bile 5 çocuğu olan bir kimseye 
yüzde 51 kadar bir tazminat ödüyordu. Sovyetler Birliği bile... Herkes nüfusunun artması için 
çalışıyor; ama, ne yazık ki, işte bu bütçe, 245 milyar lira harcayarak, nüfusumuzun azaltılma
sına gayret ediyor. Bu paralar fakir fukaradan alınıyor, dış borçlardan alınıyor, görüyorsunuz 
şimdi, elektriğimizin fiyatını Dünya Bankası tespit ediyor. Sayın Demirel'in, vaktiyle, "bu dış 
borçlar düyûn-i umumiyeye döndü" diye ne çok nutukları vardır, benim de elimde bir ton mal
zeme var; Bunları şimdi okuyup da vaktinizi almayacağım; ama, huzurlarınızda kendisine so
ruyorum : Peki, bu düyûn-i umumiye değil de, nedir? Niye bizim TEK'in fiyatlarını Dünya 
Bankası tayin edecek? 300 milyon dolar borç alacağız diye neden bu memleketin yönetiminde 
yabancıları söz sahibi yapıyorsun? Vaktimiz çok ölçülü olduğu için, bu sayısız israfları, açık, 
kapalı ve muzır israfları bir bir sayacak değilim. 

Şimdi edebiyatın arkasındaki acı gerçeğe geliyorum : Nedir bu? Bu bütçenin, gelir grup
larını nasıl ezdiğine geliyorum, önce, bir defa, demin bütçenin gelir kısmını gördüm; bu büt
çe, köylü, işçi, memur, esnaf, dar gelirli, dul ve yetimi ezen bir bütçedir. Bu bütçelerin hepsi, 
gelirler, fakir fukaradan alınıyor. Holdingler vergi vermiyor. Bakınız, bu Hükümet, hâlâ, şu 
vergi affıyla hangi holdingler kaç trilyon vergiden kurtuluyor, açıklamıyor. Bu rakamı bir tür
lü bulamazsınız. (RP sıralarından alkışlar) Toplamı ne kadar?.. Sadece, basın toplantısında 
diyor ki, "2 trilyondu Bağ-Kur'daki borcun aslı, 17 trilyon bunun faizi binmiştir." Bir yerde 
de "15 trilyon para toplayacağız" diyorsunuz. Bu 15 trilyona mukabil eğer bu holdinglerin 
bu nispette borçları varsa, vay anam vay. Bu millet yandı. Yandı bu millet! Kendi rakamlarınız-* 
la konuşuyorum... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bizim, sizin gibi marifetimiz yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —• Diyorsunuz ki, "Bağ-Kur'a 2 trilyon borç vardı, 

faizlerle borç 17 trilyona çıktı. Bunların da hiç değilse parasını alacağız, 15 trilyon gelir temin 
edeceğiz." Demek ki, bu affettiğiniz faizler nelermiş neler... Tabiî, bu rakam gizli; kimsenin 
öğrenmesi, bilmesi mümkün değil. 

Enflasyon daha da yükseliyor. İşte 2 aylık gidişat ortadadır. Evvelki seneye nazaran, 2 
aydaki enflasyon artışı, yüzde 4 daha fazla olmuştur, 2 ayda yüzde 16'ya çıkmıştır... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bir de şubat ayına bakın. ' 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Bu, ne demek?.. Yine kendi tabirleriyle, fakir 

fukarayı, köylüyü, işçiyi, memuru ezmek demek. 
Bütçe dardır, açıklar büyüktür, yatırım azdır, israflar çoktur; bunların hepsi işsizliği artı

rıyor ve fakir ye fukarayı eziyor. 
Bundan başka, bugünkü bu vahşi faizci kapitalizmin faizi, vergisi, zammı, darphanesi ve 

mevcut banka sistemiyle; yani, mevcut 5 tane bu düzenin mikrobuyla, zaten, işçi, köylü, me
mur, esnaf sürekli olarak ezilmektedir; bir de ayrıca, bu bütçenin bu çeşit ters politikaları, fa
kir fukarayı ezip holdingleri koruyan tatbikatı yüzünden, milletimizin fakir fukarası büyük bir 
felaketin içine sürükleniyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Senin duana ihtiyacımız var hocam; muska yaz muska! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Demin hesabını yaptık, memura verilen zamlar, 

asla, enflasyon karşılığında değildir. Memurun geçen seneden yüzde 27 alacağı vardır. Bakınız, 
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hesap yapıyorum bir kere daha : Yüzde 27 eski alacak var. Kendileri ne diyor : "Şu anda enf
lasyon yüzde 71'le başladı; senenin ortasında, ortalaması yüzde 52 olacak, sonunda da yüzde 
42 olacak." Şimdi, yüzde 72'den yüzde 52'ye düşecek... Bu ne demek : Şu önümüzdeki altı 
ayda ortalama yüzde 62 olacak demek. Bu yüzde 62'nin yarısı -altı aylık enflasyon miktarı-
yüzde 31 yapar; memurun yüzde 27 de eskiden alacağı var; toplam yüzde 58 olur. Bu yüzde 
58'e mukabil, sadece yüzde 25 vermiştir fiilî. O, ağırlıklı ortalama filan, sırf pansuman laflar. 
İnsanların aldığı, yüzde 58'e mukabil yüzde 25'tir. Demek ki, yüzde 33 daha vermesi lazım. 
Hadi bakalım... Kaldı ki, bu iki ayda enflasyon yüzde 16 oldu. Buna göre, yüzde 27 geçen 
seneden -sadece iki ay için hesap yapıyorum- yüzde 16 da buradan; buna mukabil siz yüzde 
25 verdiniz, o halde şu anda yüzde 50 vermeniz lazım. 

Şimdi bakınız, bir teklif yapıyorum. Kanun teklifini de Meclise verdik. Siz, memura enf
lasyondan daha fazla para vermekte veya en aşağı enflasyon kadar vermekte samimi misiniz? 
Bir kere daha soruyorum, öyleyse, bizim Eşel Mobil Kanun Teldifimizi destekleyin. (RP sıra
larından alkışlar) Böylece, her ay ilan edilen ne kadar artış varsa, bu artış kadar memur da 
işçi de parasını alsın. Bakalım o kanun teklifi geldiği zaman ne yapacaksınız? Kaldı ki, tabiî, 
eski yüzde 27'yi de vermeniz lazım. 

Şimdi, dış borç olduğu zaman, devlet sürekli oluyor; buralara gelince, gidip ANAP'tan 
alsın, diyorsunuz... Bundan başka, tabiî, memur emeklisinin hali de acıklıdır. Sayın Demirel'-
in geçen seneki bütçede memurlara ayrılan paranın imkânların azlığı dolayısıyla olduğu konu
sunda yaptığı uzun edebiyatı okumaya ne yazık ki vaktim müsait değil. 

Tabiî, memurlardan bahsederken, layım üzerinde de durmak mecburiyetindeyiz. Hani, dü
rüst ve başarılı bürokratlara dokunmayacağız diye vaadiniz vardı. Soruyorum : Petrol Ofis Genel 
Müdürü Uğur Doğan niye yerinden alındı. Efendim, çok kıymetli insanmış; ama Sayın Başba
kan onu müşavir almak istiyormuş!.. Peki, Türldye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürü Dok
tor Sencer tmer niye yerinden alındı? O da herhalde müşavir olacak?! Makine Kimya Genel 
Müdürü Mehmet Hilmi Güzel niye alındı? Bakınız, misalle söylüyorum. Bunların hepsi pır
lanta gibi insanlar. Korkunç bir kıyım var. Tabiî, bunlar saymakla bitmez. GeldiniZi birçok 
umum müdürleri yerinden aldınız; bu kıymetli insanları... İçişleri Bakanlığında, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde de büyük bir kıyım yaptınız. Zonguldak'taki işçileri dinliyoruz : "Efen
dim, buradaki yöneticiler, görevden alınacakları korkusuyla vazifeye ciddiyetle sarılamıyorlar; 
hepsi bavulunu hazırlamış bekliyor" diyorlar. (RP sıralarından alkışlar) Dört ay oldu, herkes 
ayaktadır. İşte sizin, dürüst çalışanlara dokunmayacağız, dediğiniz halde, işbaşına gelir gel
mez yaptığınız tatbikat budur. 

İşçi kardeşlerimize gelince. Şimdi bakınız, burada, dayanamayacağım da, Sayın Demirel'-
in geçen seneki sözünden bir cümle okuyacağım : "Bize göre, işçi feryat ediyor. Size göre ha
linden memnun ise, gelin bunu söyleyin." Şimdi, onun söylediğini, ben ona söylüyorum. "Va
tandaş da feryadın anlamsız olduğunu bilsin; eğer hakikaten anlamı yoksa, neden feryat edi
yor? Çünkü, aldığı ücret, sefalet ücretidir. İşçi böyle söylüyor. Çünkü, bugün Türkiye'de dört 
kişinin geçinebilmesi için, sadece mutfak masrafı olarak 600 bin liraya ihtiyaç var." Geçen se
ne böyle demişsiniz. Şimdi bu miktar oldu 1 milyon 300 bin lira; buna mukabil işçiye veriyor
sunuz 500 bin lira. Aynı feryat... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hangi 500 bin lira? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, 800 bin lira; asgarî ücretin hâlâ vergisini 

kaldırmadınız. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Kim 500 bin alıyor? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Vergiyi kaldırmadığınız zaman, 514 bin lira alı

yor bugün işçi; hâlâ bir şey yok. 514 bin lira alıyor; 801 bin liradır asgarî ücret. 1 milyon 300 
bin liraya çıkmış mutfak. Şu halinize bakın; "asgarî ücretten vergi almayacağız" dediniz, şim
di geldi, bu iş kademeli oldu, önce güneydoğuda başlayacak dendi, toz oldu gitti, öbür taraf
tan, özel indirim deniyor. Bu rakamları enflasyonu dikkate almadan hep halkı aldatmak için 
kullanmaya çalışıyorsunuz, "özel indirimi 54 bin liradan 90 bin liraya çıkardık" diyorsunuz. 
Peki, enflasyon yüzde 71. 54 bin liranın yüzde 71 enflasyon karşılığı 92 500 lira yapar. Siz bu 
90 bin lirayı, enflasyon oranı kadar bile artırmadınız. Verginin alt sınırını 12 milyondan 20 
milyon liraya çıkardık diyorsunuz. Bu enflasyonda bu sınırı 21 milyon lira yapmanız lazım. 
Bu hudutları enflasyon kadar bile artırmış değilsiniz. 

Fakir fukarayı her vesileyle daha da çok eziyorsunuz ve sizin bu yanlış politikalarınız yü
zünden, bütün Türkiye'de -özel sektör de dahil- işçi çıkartmaları, devam ediyor. Bunlara karşı 
yeni işyeri hazırlamak hususunda bir tek faaliyetiniz yok. Hani özel istihdam projeleri olacak
tı; ne yaptınız dört aydan beri?.. Sizin işiniz gücünüz, vergi, zam, Parphane, enflasyon... Sizin 
operatörleriniz bunlar. Sadece, sadece zulüm aletleri... Bunlarla meşgulsünüz. (DYP sıraların
dan "Baleyi unuttun" sesleri) İşçiye işyeri hazırlamak diye bir çabanız yok. Bundan başka, 
geçen seneki konuşmalarda, kendiniz "işçisinden en çok para kesilen ülke biziz" diyordunuz. 
Halbuki, işte bugün, gene, işçisinden en çok para kesilen ülke biziz. Buna mukabil ne yaptı
nız?.. Bütün vergi yükünü işçiye taşıttınız, onlardan aldığınız vergiyi yüzde 76 artıracağım di
yorsunuz. Faizle, vergiyle, zamla, Darphaneyle, bugünkü banka düzeniyle bütün emekçileri ve 
bütün çalışanları eziyorsunuz. Ayrıca, işçi emeklilerinin durumu da yürekler acısıdır, onun için 
bu hususta bir araştırma önergesi verdik. 

Geldik, meşhur köylümüze!.. Nüfusun yüzde 50'si köylü, Sayın Demirel'in kendi edebi
yatları "acıyın bu insanlara, bunlar 145 dolar fert başına millî gelir alıyorlar" diyor... 

AHMET SAYIN (Burdur)— Edebiyat değil gerçek, gerçek! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Peki, bu insanlara nasıl acıyorsunuz siz, geldi

niz ne yaptınız?.. Şimdi bakın; çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlan 5 milyon lirayı geçmiyorsa, faizleri affedildi. Borçları 5 milyonu geçerse niye affedil
medi? Holdinglerde sonsuz borç affediliyor da, bu iş, benim köylüme gelince niye 5 milyon 
lirayla hudutlanıyor? (RP sıralarından alkışlar) 30 milyon köylüye verilen kredi 577 milyar li
radır 30 milyon köylüye... Düşünün!.. 30 tane holdinge verilen kredi ise 30 trilyon lira. İşte, 
"benim köylüm" edebiyatının arkasındaki acı gerçek budur. 

Köylü alacakları; halen pancardan 2,5 trilyon, halen Tariş'te, Çukobirlik'te, Antbirlik'te 
pamukçular 189 milyar lirayı bulan -bugünkü tarihle söylüyorum- paralarını almış değillerdir. 
"Efendim, bunları ANAP yermedi." Peki, dış borç faizine gelince hemen para basılıp verili
yor da benim köylüme gelince neden basılıp verilmiyor? (RP sıralarından alkışlar) İşte, mühim 

- mesele burada. İş bizim insanımıza gelince, para yok oluyor, "ANAP'a gidin" oluyor. 
Peki, kırsal sanayi ne oldu?.. Hani bir kırsal sanayi kurulacaktı? "Genel sigorta yapacağız" 

dediniz, ne oldu? İyi ki yapmıyorsunuz; çünkü, genel sigorta diye, aç, parasız köylüden prim 
alacak, öbür sigortaların paralarını nasıl israf ediyorsa bunu da israf edecek... Sakın yapma
yın ha! Size, sigorta primi verilmez... . 
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Öbür taraftan, tarımsal kredi faizleri bugün halâ yüzde 47 mertebesindedir. Krediler ye
tersizdir, adaletsizdir; çünkü, krediler holdinglere veriliyor. Bakınız, gelir gelmez, "benim 
köylüm" diyerek ne yaptınız : Tüpgazı 29 bin liradan 33 bin liraya çıkardınız, gübreyi 770 bin 
liradan 965 bin liraya çıkardınız; siz çıkardınız bunları; yüzde 25 zam koydunuz. Mazotu 2 710 
liradan 3 110 liraya,siz çıkardınız. "Niye bu 500 liraya satılmıyor?" diyen sizdiniz... Öbür ta
raftan, şekeri 6 bin liradan 7 500 liraya siz çıkardınız, elektriği ortalama 325 liradan 450 liraya 
siz çıkardınız. Benzini; normali 3 070'ten 3 850 liraya, süper benzini 4 800 liraya siz çıkardınız. 
Bütün bunlarla, bu milletin fakir fukarası eziliyor. 

Esnafın durumu daha da acıklı; 2,5 milyon esnafımız var ve bu insanlar maalesef çok 
büyük güçlükler içindedir/ 

Şimdi, Sayın Demirel'in geçen sene esnaf için ne dediğine bir bakalım : "Ülkenin işçisi 
böyle de, acaba esnafı halinden memnun mu? Bakınız, esnaf ne diyor. Esnaf ve sanatkârları
mız, artan hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek vergiler, yüksek faiz ve nakit sıkıntısı karşısında 
maddî ve manevî olarak çökme noktasına gelmişlerdir. Keza, bugün uygulanan vergi dilimleri
ne bakıldığında, esnafın onsekiz aylık kalan vergiye muhatap olduğu görülüyor, siz de bunları 
artırıyorsunuz." 

Bakınız, başka bir yerden ne geliyor : "1989 yılında işini kaybeden ve dükkânını kapatan 
esnaf sayısı 1 150; 1990 yılında işini kaybeden ve dükkânını kapatan esnaf sayışı 2 350'dir. Dük
kânlarını kapatan esnaf, çeşitli esnaf dallarından olup yerlerine açılan esnaf dalları ise biraha
neler ve kahvehanelerdir." 

Şimdi, mademki esnafa yardım edecek... Sayın Demirel'in, büyük, isabetli politikasına 
dikkat buyurun. Esnaf, dükkânları kapatmış, birahaneler açmış; onlara yardım için ne yapıla
cak? Açın, hükümet programının 174 üncü sayfasını okuyun. Diyor ki, "İçki üretimi bu sene 
yüzde 5,1 oranında artırılacaktır. Alkollü içkiler içindeki payı yüzde 82 dolayında olan rakı 
üretiminde 52 milyon litreden, bu sene, 69 milyon litreye çıkacağız." Çünkü, o esnaf dükkân
ları boş kalmasın diye onlara hammadde yetiştiriyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hocam, biz mi içeceğiz? Satacağız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 1992 programından okuyorum; alkollü içki it
halatı yüzde 11,2 dolayında artacak ve viski ithalatı için bu sene 50 milyar lira harcanacak, 
1992 yılında yine viski için 120 milyar lira harcanacak. 

İşte politika, işte esnafa yapılan yardım... Zavallı esnaf bu düzenin beş mikrobu altında 
eziliyor. "13 trilyon anaparasının ödenmesi için, faiz ve cezaların silinmesini kararlaştırdım" 
diyor. 

Bundan başka, gelelim esnaf kredilerine. 1991 senesinde, Halk Bankası 6,3 trilyon kredi 
vermiş. Bunun manası şudur : Bir esnafa verilen kredi 500 bin liradır. Düşününüz... Holdinge 
verilen ne kadar? Trilyon. Esnafa verilen?!. 500 bin lira. 

Soruyorum size, 500 bin lirayla ne alınır? Bir esnaf, dükkânına mal alacak... 1 tane buz
dolabı alabilir mi? Alamaz. 1 tane televizyon alabilir mi? Alamaz. Bu esnaf bu krediyle ne 
alacak? îşte, böyle, esnaf esnaf diye edebiyat yapılıyor ve arkasından, esnaf eziliyor... 

Hele Bağ-Kur emeklilerinin durumu yürekler acısıdır. Bugün öyle emekliler var ki, aylık 
olarak 250 bin lira almaya mecbur kalmış durumdadır ve öyle emekliler var ki, hastanede mu
ayenesini yaptıramıyor, ilacını alamıyor. Refah Partisi olarak biz, bu emeklilerin durumunu 
incelemek için de Meclis araştırması önergesi verdik. 

Dul, yetim, dar gelirliler ve işsizler... 
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Bakınız, aslında, Türkiye'de 9 milyon işsiz vardır. Hesabı yanlış yaparsak millete zulme
deriz. Tarımdaki 7,5 milyon insan, senenin büyük kısmında işsizdir; 1,5 milyon da tablolarda 
gösterilen işsiz sayısıdır. Bu 9 milyon insan, bu insan gücü, bu en kıymetli millî varlık, kahve
hanelerde çürütülüyor; enflasyon ve beş tane mikropla, eziliyor. Yatırım yok. Özel istihdam 
projesi, kırsal sanayi, özel kalkınma projeleri diye birçok edebiyat yapıldı; Sayın Başbakanın 
geçen gün yaptığı basın toplantısında, önünde, Bakanlar Kurulunda hangi konuları ele aldık 
ve ne yapacağız diye uzun uzun listeler vardı; ancak, bu listelerin hiçbirinde, işsizliğe çare ola
cak tek bir satır bulmak mürnkün değildir. İşsizlerin iratta yeri yok, bu 9 milyon insanın yeri yok. 

Çok aziz ve muhterem milletvekilleri, Muhterem Başkan, Hükümetin sayın üyeleri; bura
ya kadar, size, önümüze getirilen bütçenin ne olduğunu tanıtmak için, kısa bazı açıklamalarda 
bulundum. Bu açıklamaların ortaya koyduğu gerçek nedir? 

Bu bütçe Türkiye'yi küçültmektedir. En az 250 trilyonluk bütçe gelmesi gerekirdi. 
Bu bütçe büyük oranda açığı olan bir bütçedir, enfiasyonisttir; içşi, köylü, esnaf, dar ge

lirli, memur, dul ve yetimi daha da ezecektir. 
Yatırımlar azalmıştır. Bu bütçe kalkınma hızını düşürecektir. Türkiye'yi, uluslararası ya

rışta geri bırakacaktır. İşsizliği de artıracaktır, kimseye refah getirmeyecektir. Bu bütçe, bir fa
kir devlet fakir vatandaş bütçesidir. Bu bütçe, bütün vaat edilenlerin ve söylenenlerin tersinin 
yapıldığını göstermektedir. Bu bütçenin gelirleri, emeği ve fakiri ezmeye dayanmaktadır. Bu 
bütçe, holdingleri korumaktadır. Bu bütçe, asıl gelirlerin, devletin gelirlerinin temin edilmesi 
gereken kaynakların hiçbirini harekete geçirme kabiliyetinde değildir. Bu bütçede sağlık ve eği
tim yatırımları artmamış, gelişen nüfus karşısında azalmıştır. Bu bütçe, açık, kapalı ve muzır 
birçok israfları ihtiva eden bir bütçedir. Bu bütçe, gelir gruplarını daha da ezmektedir. Memur, 
işçi, köylü, esnaf, emekli, dar gelirli, dul ve yetimlere hiçbir şey getirmeyen, Türkiye'nin gelir 
dağılımını daha da bozacak olan bir bütçedir. Tek kelimeyle, faizci kapitalist düzen, milletimi
zi daha da sömüren, geri bırakan ve bu düzen içerisinde halkımızı ezen bir bütçedir. 

Bunun temeldeki sebebi ikidir : Birincisi, bu yönetim, yıllardan beri, hep, işbaşına geldiği 
zaman, vergi, zam, faiz, darphane, iç ve dış borç, banka ve borsa oyunlarıyla meşgul olmuştur. 
Halbuki, bunların hepsi birer fasit dairedir; çünkü, bu Hükümetin bilmesi lazım gelen bir ger
çek var ki, o da, her enflasyon, daha büyük bir enflasyonun anasıdır. "Fermuar değil İd 
indireyim" diyor. Seçimden önce fermuar mıydı?!. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) "in
seydi indirirdik..." Seçimden önce, "enflasyon halkı eziyor... Kurtulmak mı istiyorsunuz; peşi
me düşün gelin, bunlar benim işim" dendi, şimdi buraya gelince, dört ay geçti, enflasyon sa
dece artıyor... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bismillah! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, hani bu Hükümet faizleri düşürecekti? 

Bakın ne için yapamaz, anlatayım. Şimdi, geldiler "faizleri düşüreceğiz" dediler. Zannediyor
lar ki, düşüreceğiz demekle veya istemekle düşer. Sen paçanı bu canavara kaptırmışsın. Şimdi, 
ocak ayı, şubat ayı memur maaşı, dış borç faizi geldi kapıya. Ne yapacak?.. Hemen, acil ola
rak tahvil çıkartacak. Darphaneyi çalıştırıyor, yetmiyor. Bu tahvili çıkarttığı zaman, zaten fa
kir hale gelmiş milletten para toplayabilmesi için daha büyük faiz vermeye mecbur kalıyor. Ni
tekim, yüksek faizle topladı. Topladı da ne oldu; gelecek seneyi tahrip etti. Gelecek sene daha 
da büyük faiz verecek. Yani, bu canavarın kendi içinde bir fasit daire vardır, gittikçe kendini 
büyütür. 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bunda bizim suçumuz yok. O canavarı biz mi yarattık? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Enflasyon diyorsunuz... Nedir bu fiyatların art

ması... Fiyat arttığı zaman, yatırım da pahalılamyor, üretim de pahalılanıyor. Dolayısıyla, on
lar azalıyor, onlar azalınca, fiyatlar daha da artıyor, enflasyon daha da şiddetleniyor. Bu fasit 
daireden dışarıya çıkmak, bu zihniyetlerle olmaz. Uyanın... Uyanın... (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hocam, o canavarı kim yarattı? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu canavarı, faizcilerin hepsi... Sizi gidiler, si

zi!.. (Gülüşmeler, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Senelerce "biz de faize karşıyız" dedi
niz, şimdi Hükümet olacağız diye, bütün davanızı terk ettiniz. (RP ve ANAP sıralarından al
kışlar) Ben bu sözlerde en büyük alkışı sizlerden alıyordum... Ne oldu?!. Kayboldunuz; şuraya 
bakın, yok oldunuz. İşte... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Şu fotoğrafımızı bir çekip size 
göstereceğim. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Buradayız, burada! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, bütün işçi, köylü, memur, artık* sizden 

değil, hepsi bizden bekliyor; onların savunucusu biziz. (RP sıralarından alkışlar) ortada sade
ce holdingci bir iktidar var, siz de onun ortağısınız. Sizi işbirlikçiler sizi!.. (RP ve ANAP sıra
larından "Bravo sesleri" alkışlar, gülüşmeler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hocam, ANAP'lılaşmışsm. Sen ANAP'ı savunu
yorsun. 

NECMETTİN ERR4ICAN (Devamla) — Biz bu duruma neden seviniyoruz biliyor musu
nuz; çünkü, yolunuz yanlış, önünde sonunda, hepiniz Refahçı olacaksınız. (DYP ve SHP sıra
larından "Hayda" sesleri) Bu tutumla, yok oluyorsunuz. Ne güzel... Bir batıl yok oluyor... 
Elhamdülillah... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hocam, elini vicdanına koy. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hakikaten, şu davranışınızla millete çok büyük 

iyilik yapıyorsunuz. Bunların hepsini, sizi sevdiğim için söylüyorum. (Gülüşmeler) Şimdi ba
lanız, görüyorsunuz ki, faizler, azalacağına artıyor, borçlar artıyor, açıklar artıyor, yatırım ya
pamıyorsunuz, dapdaracık bir bütçeyle gelmişsiniz, lapırdanamıyorsunuz. Hakikaten, hepiniz 
kardeşimizsiniz, gelin bir uyanın Allah aşkına; şu düzenin yürümediğini, bu faizciliğin iflas 
ettiğini görün, bir an evvel görün. Hepimiz bu memleketin evladıyız. Gelin, şu millete hakika
ten refah getirelim. Nasıl getireceğiz; şimdi onu da birkaç cümle ile söyleyeceğim. Ancak, mü
saade ederseniz, bu Hükümetin, bu iktidarın, bu zihniyetin bir hususiyetini daha belirtmek 
istiyorum. Bunu, hep, tekrar tekrar vurguluyorum; bu gerçeği biz biliyoruz; ama, herkes bil
miyor, herkes öğrensin. -

Şimdi bakınız, büyük işleri başarmak, büyük dava ister. "Demokrasi gayemiz" deniliyor. 
Demokrasi gaye olmaz, demokrasi vasıtadır. Gaye, saadet getirecek bir nizamı kurmaktır. (RP 
sıralarından alkışlar) Sizin getirdiğiniz nizam, eğer bir zulüm nizamı ise, bunu demokrasiyle 
getirseniz ne işe yarar, başka yoldan getirseniz ne işe yarar?.. Aç bir köylü, kahvede oturmuş, 
eziliyor, burada Meclis varmış!.. Onun derdine çare bulacak bir demokrasi; yani, saadet geti
recek bir nizamın kurulması lazım gelir. Demokrasi gaye olmaz, demokrasi vasıtadır. Gaye, 
bütün millete saadet getirecek, adil bir nizamı kurmaktır. 
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tkinci bir husus : Görüyorsunuz, dört aydan beri, ne yapacağını bilemiyor... Geldiler, hep 
böyle ufak tefek günlük şeyler... Olaylar kendi kendine yürüyor; bir makro planı, bir inancı 
yok!.. Bakınız, özal geldiği zaman, kaç tane kanun çıkarttı; yanlış yoldan çıkarttı, tahrip etti; 
ama, en azından, ne yapacağını biliyordu. Bunlarda o da yok; ne yapacaklarını bilmiyorlar. 
(RP sıralarından alkışlar) 

, Mikro planları da yok; ama, buna mukabil bir şeyleri var; nedir o : "Ne olursa olsun, 
karşımıza gelen durumu, lafla tamir eder, yürütürüz" diyorlar. Halbuki, bu işler lafla yürümüyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen herkesten ustasın o konuda. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Peki ne yapacağz?.. Vatandaşlar, bendenize, bu 

konuşmaların arkasından, "Hocam, Allahaşkına bir de çözümü söyle" diyecekler. Buraya ka
dar tenkitleri yaptım. Şimdi, birkaç kelime ile çözümü söyleyeceğim. Tabiî, vakitler kısıtlı ol
duğu için... 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Hükümetin sayın üyeleri; bakınız, önce ya
pılacak iş... Bu dar bütçelerle hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir vaadinizi de yerine getiremezsi
niz. Demin Maliye ve Gümrük Bakanı, yeşil kart için bütçenin ayrıldığını söylüyordu; hayret 
ettim! Yeşil Kart dediğiniz şey, 10 trilyon istiyor... * 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne yapacaksın yeşil kartı, muska yazar çıkarsın işin 
içinden. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Öyle tabiî... Sizin de Kızılcahamam'da güzel mus
kacılarınız başladı faaliyete. İnşallah şifa bulursunuz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, mutlaka bu ülkeyi zenginleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin zenginleşmesi 
için, bütün imkânlar mevcuttur, önce, genç, çalışkan bir nüfusumuz var, 9 milyon insan gücü
müz var, boş oturuyorlar. Ne büyük nimet halbuki... 

Öbür taraftan, Cenabı Hak bize madenler, ormanlar, tarım alanları, her sahada, sanayi 
bakımından, turizm bakımından, dünyanın hiçbir ülkesine verilmemiş en büyük zenginlikleri 
vermiş. Bütün mesele, bu insan gücü ile bu zenginlikleri bir araya getirip, bu nimetleri servete 
çevirmektir. Halbuki, demin sizin halinizi rakamlarla söyledim; "orman" diyorsunuz, 550 trilyon 
siz ona veriyorsunuz, hem de çürütüyorsunuz... Haliniz bu... Neden bu ormandan siz... Bakı
nız, millî gelir kadar varlığı var; mevcut orman varlığımızın geçen seneki değeri 500 trilyon 
lira, bu sene 1 000 trilyon liradır. Şu ormanlardan, sadece bir tek kavakçılık projesiyle 1,5 tril
yon lira elde edersiniz. Geçen seneki kalkınma hızıyla, bir tek kavakçılık projesiyle... 

Bu ormanlarda, sadece müteahhitlere deyin ki, "Siz yapamıyorsunuz..." Gidin, iki misli 
ağaç kesin... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ağacı kestiğin zaman toprak kayıyor toprak. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Göreceksiniz ki, ormanlardan elde edilecek olan 

gelir, yılda, en aşağı 5 trilyon, 6 trilyon liradır. 
Bunlar, bütün ormancı arkadaşlarımızın hazırladıkları projelerdir. Bendeniz bunu, geçen 

sefer, bir ilmî konferans halinde verdim, kitap halinde basılıyor, video kasetleri de var. Bütün 
milletimize sesleniyorum; Türkiye'nin kurtuluşu, işte bu zenginlikleri servete çevirmektedir. Bu 
gidişatla, hiçbir şey yapmanın imkânı yoktur. 
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Bakınız, şimdi soruyorum; şu gerçeği burada tescil etmek, bendeniz için tarihî bir görev
dir; ben sadece bu Hükümeti değil, kırk yıllık batı taklitçisi faizci Hükümetlerin hepsini bura
da yargılıyorum ve hepsini itham ediyorum... (RP sıralarından alkışlar) Sizi gericiler sizi!.. On
ların manevî şahsiyetine sesleniyorum; bizi geri bırakan sizsiniz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

tşte, kırk sene evvel, yani İkinci Cihan Harbinin arkasından, İspanya yakıldı, yıkıldı, iç 
harp geçirdi. Almanya da öyledir. "Efendim, Almanya'da kalkınmayı sağlayacak insanlar vardı" 
denilebilir. Peki, Almanya'yı bırakayım, İspanya'yı ele alalım. 

Kırk sene siz bizi yönettiniz, kırk arpa boyu ilerledik mi? Oysa, İspanya'nın bugün millî 
geliri 500 milyar dolar iken, niçin bizimkisi 100 milyar dolar? Biz, bunun hesabını kimden so
racağız, kimden? (RP sıralarından alkışlar) Elbet birgün gelecek bu millet, bunun hesabını so
racak. "Biz, sizi ilerleteceğiz, size dünyalık vereceğiz" dediniz; ne dünya verdiniz, ne manevi
yat, Sadece bizi İspanya'nın yanında ufacık ve çelimsiz bir ülke haline getirdiniz. Bu millet, 
bunun hesabını soracak. Bu millî görüşün önünde duramazsınız; bu seller mutlaka gelecek, 
iktidar olacak ve bir memleket nasıl lcalkınırmış göstereceğiz. 38 milyon nüfusu olmasına rağ
men, İspanya'nın nasıl oluyor da 500 milyar dolar millî geliri var? Oysa, İspanya'nın iki misli-
toprağa sahibiz, her bakımdan ondan üstünüz; ama niçin açız, işsiziz? Bu nasıl bütçe, bu nasıl 
yönetim, kim halledecek bu memleketin işlerini? 

Bakınız, teferruata girmeden, yine bununla ilgili bir iki tane şekil göstereceğim : Şu gör
düğünüz harita, Türkiye'nin ormanlarını göstermektedir. Bunları iyi görün; ama "biz bunları 
biliyoruz" diyeceksiniz. Biliyorsunuz; ama bu bildiğiniz şeyleri çürütüyorsunuz. Biz, bunları 
servete çevireceğiz. 

Yine size üç tane harita göstereceğim : Bu gördüğünüz harita, Türkiye'nin madenlerini 
göstermektedir. Cenabı Allah, her türlü zenginliği sayısız ölçüde vermiş. Bu madenlerle ilgili 
sadece 27 tane projeyi tatbik edersek ne zenginlikler elde ederiz. 

Üçüncü bir haritayı gösteriyorum. Yine bununla ilgili olarak, dünyada rantabl 31 tane pro
jeyi tatbik edersek ne zenginlikler elde ederiz. Bir tane maden projesini söyleyeyim; işte Beypa
zarı. Dünyadaki soda madenlerinin içerisinde en zengini bizdedir. Jeolojik devirlerde, Beypa-
zarı'da aynen şimdiki Tuz Gölü gibi bir göl varmış, bu göl çökmüş, altında soda, daha sonra
ları da üstünde orman teşekkül etmiş. Şimdi Beypazan'da, Tuz Gölü gibi koskocaman bir sa
hada toprağı kazdığınız zaman, önce kömürü, sonra da kömürün altından, bugünkü teknolo
jinin en kıymetli madeni olan sodayı elde ediyorsunuz. 

Acaba, Beypazarı'nın bu soda yataklarının, dünyada en zengin soda yataklarına sahip olan 
Amerika ve Avrupa'ya nazaran durumu nedir : Dünyanın en zengin soda yataklanndaki ten-
nür nispeti yüzde 50'yi geçmiyor, oysa Beypazan'da yüzde 80'dir. Dünyanın en zengin soda 
yataklarında tabaka kalınlığı üç dört metreyi geçmiyor, oysa Beypazan'da 40 metredir. 

MTA'da çalışan bütün mühendis arkadaşlarım beni dinliyorlar, biliyorum; ama bilesiniz 
ki, bu madenlerin araştırılması, MTA'ya haber verilmeden ve tahsisat alınmadan yapılmıştır 
ne hikmetse. Orada bulunan şantiye mühendisine özel yardımlar temin edilerek bu maden araş
tırılmış ve "şimdi artık biz işletelim" denildiği zaman bir de bakılmış ki, dünyanın en zengin 
rezervine sahip bu madeninin işletme hakkı, Amerika'daki bir soda firmasına satılmış. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) ~- Kim satmış? 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Kimin sattığına dair bir araştırma önergesi geti
receğiz. Bunun gibi daha neler dönüyor, neler, neler. Kim satacak? Holdingler... Daha tanış
madınız mı? (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hocanı, 5 dakikanızın kaldığını arz ediyorum. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim, sağ olun. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zenginliklerin harekete geçmesi için bu faizci düzenin terk 
edilip adil düzene geçilmesi şarttır. Bu 9 milyon insan, şimdi bu ormanı işletmek istese, bu 
madeni işletmek istese bu mümkün değil. Neden; çünkü bugünkü düzende sermaye lazım. O 
sermaye de büyük faiz, çalışsan bile, faize, bankaya çalışacaksın. Halbuki yönetim öyle olmalı 
ki, şu çalışkan insan bu madeni işletecekse, bu insanı faizsiz kredi ile beslemeli; üretimin mali
yetleri içerisine faizler ve vergiler girmemeli. Böylece en ucuz üretim bizde olmalıdır. Bu faiz
ler, bu vergiler üretime sokuluyor ve Türkiye'nin kalkınması önleniyor. 

Size bir proje daha göstermek istiyorum : Şu proje nedir biliyor musunuz; bir kıymetli 
valimiz Erzincan iline gelir gelmez burada kalkınmak için neler yapılması lazım diye bu proje
yi hazırlıyor. Bir bavul proje de orada duruyor; aynı şeyi Aydın'da da yapmışlar : Türkiye'nin 
makro planları yetmez, her il ve ilçesinde işsizlik olmaması için, zengin kaynakların işletilmesi 
için hangi projelerin yapılması lazım; bunun için büyük bir proje seferberliğine geçmemiz la
zımdır. Adil düzene geçerek bu projeleri harekete geçirmemiz lazım. Bunu harekete geçirdiği
miz zaman, ormancılık ve madencilikte; bütün bu saydığım zenginlik kaynaklarında beş yıllık 
bir programla, Türkiye'de her sene İİÖ milyar dolar olan bugünkü millî geliri, yılda, hatta 85 
milyar dolar, bilemediniz 35 milyar dolar, bilemediniz 10-15 milyar dolar artırmak işten bile 
değildir. Yapmayın, etmeyin, bu imkûnlar varken bu millete bu fren vazifesini, bu zulmü çek
tirmeyin. 

Kurtuluş millî görüştedir, adil düzendedir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Başkana teşekkür ediyorum efendim. 
Bu kadar önemli ülke meseleleri karşısında görüyorsunuz ki sadece ekonomik meselelere kısa 
bir bakış bile bir buçuk saata yakın vakit alıyor. Halbuki ülkenin bunun gibi ne kadar büyük 
meseleleri var. AUaha şükürler olsun ki, bütçenin sonunda, bir kere daha bu gerçeklere temas 
etmek fırsatımız var. Onun için ben bugünkü imkan içinde, sadece bir iki noktaya dokunarak 
konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

Dokunacağım noktalardan bir tanesi şudur ; Hani bu iktidar demokratikleşme yapacak
tı, nerede kaldı? Nerede kaldı?.. Yapılan basın toplantısında demokratikleşmeye ait tek bir adım 
yok. 

Huzurlarınızda soruyorum Sayın Demirel, biz Sayın Cumhurbaşkanını yerinden indire
cektik; bu teklifi siz bize getirdiniz, dört ay oldu?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Var mısın?.. Var mısın gel? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Varız tabi; baştan beri. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (îsparta) — Var mısın? Gel hadi. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Baştan beri varız, baştan beri varız. (SHP ve 

DYP sıralarından alkışlar) Varız da; bakın şimdi, gene dört ay, bir dört ay daha geçer, bir daha 
"varız" derim. 

Varız. (SHP sıralarından "Söz ver Hoca, söz ver" sesleri) 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Söz ver Hoca söz ver. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Gelin... Şartımız belli. (DYP ve SHP sıraların
dan "Söz mü Hoca" sesleri) , 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Evet mi Hoca? Söz ver!, indirmeye söz ver, süz ver! 
(DYP ve SHP sıralarından "Söz ver" sesleri) 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Yerine koyacağımız... (DYP ve SHP sıraların
dan "Söz ver hoca" sesleri) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İndirmeye söz ver. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, baştan beri. 
Minderden kaçan sizsiniz, "devletin tepesinde kavga istemem" diyen sizsiniz. (RP sırala

rından alkışlar) Söylediğiniz hiçbir söz yerine gelmedi; insan bir defacık teklif eder, komisyo
nu kurar; ama hiç bir şey yapılmamıştır. Hepsi böyle. (DYP ve SHP sıralarından "Söz ver, 
söz ver" sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, bakınız demokratikleşme... ' ' 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, toparlar mısınız lütfen? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet. 
Demokratikleşme diyoruz; sizden ilk ricam şudur aziz milletvekilleri : Biz, TRT ile işe baş

lamalıyız. Çoğulcu demokrasi, bütün partilerin sesinin millete duyurulabileceği bir TRT düze
ni ile başlar. Biz TRT Kanunum^ getirdik; ancak, sayın DYP ve SHP grup başkanlarına huzur
larınızda sesleniyorum; niçin siz TRT Kanununu komisyonda konuşturmadınız? 

Grup başkanvekillerinin sözü şu oldu : Efendim, Hükümete bildirdik, Hükümet mütalaa 
vermedi. Bu nasıl yönetim, bu nasıl rejim? Bu Meclis Hükümete mi bağlı, yoksa Hükümet 
mi bu Meclise bağlı? Bir Meclis "onbeş günde mütalaanızı bildirin" der, bildirmediği takdirde 
kendisi kanunî düzenlemesini yapar..Bir kere daha hatırlatıyorum; SHP ve DYP Grup Başkan
larına çok önemli görev düşüyor; eğer siz Hükümete kendinizi bağlı kılarsanız, bu rejimin adı 
çoğulcu demokrasi olmaz, bu rejimin adı demokrasi olmaz. 

İşte kanun buradadır. 

Biz adaletten başka bir şey istemiyoruz. Şu kadar haber mi vereceksin, adil bir ölçü içeri
sinde herkese bunu eşit olarak taksim et diyoruz. Bugünkü iktidar karşısında ANAP şikâyetçi, 
dün ANAP karşısında siz şikâyet ediyordunuz;'gelin bu şikâyeti ortadan kaldıralım. Bu sebep
ten dolayıdır ki, yapmayınız, bu adımları bir an evvel atalım. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Doğru söylüyorsun Hocam. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Elbette... Aradan 4 ay geçti, hiçbir şey yapılmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak Azerbaycan faciası üzerinde kısaca durarak, konuş
mamı bitiriyorum. Bakınız, Azerbaycan, bizim en yakın kardeşimiz. Bunlar, hunhar taarruz
lara hedef olmuş ve görülmemiş bir katliamla karşılaşmıştır. Maalesef, bizdeki siyasî iktidar, 
görüldüğü gibi, sadece lafla vakit geçiriyor, hatta çok üzülerek ifade edelim ki, bir bakan Dı
şişleri Bakan Vekili olarak buraya geliyor, "Azerbaycan meselesi, önce Azerbaycanlıları 
ilgilendirir" diyor. Bu acı günleri yaşadık. Bu Hükümeti holdingler etkiliyor diyorum ya!.. Bu 
Hükümet iki tane Ermeni holdingcisini getiriyor, Ermeni militanlarıyla Dışişleri Bakanını gö
rüştürüyor... Bu nasıl iş Allahaşkına?.. Bu nasıl yönetim?.. 
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SIRRI SAKIK (Muş) — O zaman, gidin savaşın... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ondan sonra bir de bakıyorsunuz, "Dışarıdan 
kredi getirecekmiş, Trabzon Limanını genişletecekmiş, Ermenistan'a liman yapacakmış," Kimler 
yönetiyor bizi? Kapalı odaların içerisinde neler oluyor?.. Niçin, bu Siyasî İktidar, bu 60 mil
yon milletin sesine tercüman olmuyor. Bakınız, bu millet bütün meydanları mitinglerle dol
durdu. İşte, evvelki gün, Gaziosmanpaşa'da yapılmış olan Refah Partisinin mitingine yüzbine 
yakın memleket evladı geldi. Her türlü mübalağanın dışında... Gidin alın, bu mitingin fotoğ
raflarına bakın ve hesaplayın... • 

BAŞKAN — Efendim, lütfen toparlar mısınız? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bütün illerde de aynı mitingler yapılıyor. Onun 
için bu milletin içinden gelen sese kulak verin. Bakınız, Mersin'deki insanlar, oraya ne götü
rüldüğü belli olmayan sandıkların boşaltılmasına dahi pasif direniş gösteriyor. Bunlar size bir 
işaret olmuyor mu? Hâlâ, Türkiye üzerinden bunlara silah gidip gitmediği belli değil. Bakıyor
sunuz, bir yetkili, "efendim, bu uçakta, bu gemide ne var soramayız" diyor. Nasıl soramazsın, 
bu ülke kimin? Bizim üzerimizden Ermenistan'a silahlar götürülüyor. 

' Bakınız, 6 maddelik bir ilk aksiyon planını okuyorum : 

l . - önce, Türkiye üzerinden- yapılan bütün sevkiyat durdurulmalıdır. 
2. Ayrıca, Ermenistan'a ambargo konulmalı. 
3. Türkiye, derhal, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini bu konuda toplayıp, ateşkesi 

temin etmelidir. AGİK'i toplamalı. 

4. İslam Konferansını toplamalı. l 

5. Hatta, mutlaka hududa askerî harekâtla yığınak yapılmalıdır; çünkü, bunlar başka 
dilden anlamazlar. 

6. Mutlaka, Azerbaycan'a, her bakımdan; hem ekonomik hem de askerî bakımdan yar
dımcı olunmalıdır. 

Biz, böyle bir günde varlığımızı göstermeyeceğiz de, ne zaman göstereceğiz? 

Kıbrıs'la, Azerbaycan'ın temelde bir farkı yok. Gümrü Antlaşmasıyla biz onlara da ga
ranti vermişiz. Onlar karşısında da susamayız. Onlar karşısında da vecibemiz vardır. Ne yazık 
ki, Kıbrıs'ta 1968 yılında aynı sahneleri yaşadık. Ada'da katliamlar oldu, o zamanki aynı siya
sî görüş bunlar karşısında sadece lafla vakit geçirdi. Ta ki, biz geldik 1974'te ve gereken adımı 
attık. Onun için, bugün de aynı canlılığın gösterilmesi lazım. Bakınız, Almanya, Slavonya'da 
Hırvatistan'ı kurtarmak için ne yaptı? Elalem nasıl çalışıyor? Bundan dolayı, laf değil, iş is
tiyoruz. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Cenabı Hak'tan bütün meseleler bakımından mil
letimizi en kısa zamanda saadet ve selamete ulaştırmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan; sağ olunuz. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI 

1, — Orman Bakanı Vefa Tanır'in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine 
atfolunmast nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Erbakan'ın konuşmasında kendisine atfen 
söylenen sözleri Bütçe Komisyonunda ifade etmediğini bildiren Sayın Orman Bakanı Vefa Ta-
nır'a, İçtüzüğümüzün 70 inci maddesine uygun biçimde, söz veriyorum. 

Buyurunuz, kısa bir açıklama yapınız Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; Sayın Erbakan'ın orman aşkı yeni başladı; teşekkür ederim. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Orman, senin babanın malı mı? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Çünkü, kendi seçim bölgesinden bir Or

man Bakanı çıktı, Hoca'ya da bu aşk oradan geldi. Yalnız... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tanır, sadece açıklama... Yeni sataşmalara vesile olmayalım, sadece 
açıklama yapın. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Orman senin babanın mı? 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Orman senin malın değil ki, herkesin malı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi yakıştı mı sana bu söz? Ne ilgilen

dirir seni? Otur yerine! 

BAŞKAN — Sayın Tanır, ben size, İçtüzüğün,70 inci maddesine göre söz verdim; lütfen, 
açıklama yapacaksınız... 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, buradan her 
şeyi konuşmak herkesin hakkıdır; ama yalan söylemek kimsenin hakkı değildir. (DYP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar; RP sıralarından gürültüler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, sana yakışmıyor... (RP sıralarından 
gürültüler) 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Müsaade edin... Müsaade edin... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, makamınıza yakışmıyor; sözünüzü 

geri alın! 

BAŞKAN — Sayın Tanır, açıklama istediniz; açıklamanızı yapın, yeni sataşmalara sebebi
yet vermeyin. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Ben Bütçe Komisyonunda konuşmamı 
yaptığım zaman Sayın Erbakan orada değildi. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Lütfen, Sayın Başkan... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Evet, söyledin bunları... Yalan söylüyorsun! Za

bıtlar var ortada. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, oturun, açıklama yapacak... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, dinlemezseniz, itiraz etmeye de

vam edersiniz. 
Sayın Erbakan, ben bütçe konuşması yaptığım zaman orada değildi; doğrusunu bir öğre

nin, ondan sonra oraya doğru gidin. 
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BAŞKAN — Açıklamanızı yapınız... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, hatip, sözünü geri alsın. Lütfen, 

Sayın Bakan sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kısaca açıklamanızı yapar mısınız? Tavzih ediniz. (RP sırala
rından gürültüler) 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, şimdi, doğruyu 
benden öğreneceksiniz, benden dinleyeceksiniz. 

Ben, Bütçe Komisyonundaki konuşmamda böyle bir beyanda bulunmadım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bulundun!.. Ben de orada idim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Yalnız, sizden başka burada arkadaşlar 

var. Sayın Kahveci bana bir sual yöneltti... Dinleyen arkadaşlarım var, Sayın Pakdemirli de 
orada idi. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, lütfen, "yalan" sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, dinleyiniz... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, benim söylediğimle birleşirsen doğ

ru söylüyorsun, birleşmezsen yalan söylüyorsun. (RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHtM HALİL ÇELİK (Urfa) — Senin baban söylüyor. 
BAŞKAN— Sayın Bakan!.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Kahveci bana dedi ki, ' 'siz bu büt

çeden yakınıyorsunuz, ödenekler az, nasıl idare edeceksiniz?" Ben de, Sayın Kahveci'ye, "ben 
bu bütçeden yakınmıyorum. Yalnız, size dağıttığımız yazılı metnin son sayfasında çıkaracağı
mız bir paragraf vardı, çıkarmayı unutmuşuz. Ben, o paragrafı konuşmadım; ama siz eğer, 
benim bu bütçemi az görüyor, Orman Bakanhğınrbu gelirle nasıl idare edeceksiniz diye soru
yorsanız, ben, bu bütçeyle Orman Bakanlığını idare edeceğim. İyi idare edeceğim. Çünkü, bu 
bir hükümet sanatıdır; onu kullanacağım" dedim. 

Şimdi, "Hükümet sanatını kullanacağım" lafını, "ben, bu dar bütçeyle Orman Bakanlı
ğını idare edemem" şeklinde konuşmamı çevirirseniz, doğru söylemiş olmazsınız; hatta, Sayın 
Pakdemirli, bütçede bir artırma teklif etti; bana, Bakan olarak, iştirak ediyor musunuz diye 
sordukları zaman, hayır, benim bütçe ödeneklerim kâfidir; bütçeyi korumak bakanın vazifesi
dir, bütçemi koruyorum diye cevap verdim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, vicdanınıza sesleniyorum; benim bu bütçede konuşmam 
burada anlatılanlara uyuyor mu? Ben doğrulan söyledim. 

Saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, mesele tavzih edilmiştir, İçtüzüğün 70 inci maddesi hükmü yerine ge

tirilmiştir ve tutanaklar düzeltilmiştir. (RP sıralarından ayağı kalkmalar, gürültüler) 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

1. — 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m Plan ve Bütçe Konisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı : 25) (Davanı) 

2. — 1990 Malî Yılı Gemi Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Devam) 

ı 
4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildirimi

nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başlcanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin-
lıesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S, Saytst : 46) (Devam) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam edeceğiz. 

Şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Güneş Müftüoğlu'nda, buyurun. 
(RP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın Başkan, yürütemezsiniz böyle. Sataşma vardır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) •— Celseyi bu şekilde yürütemezsiniz. 
Sayın Başkan söz vereceksiniz. Yalan sözünü geri alsın. Ya sözünü geri alacak ya da söz 

vereceksiniz. 

BAŞKAN — Oturun yerinize, İçtüzük tatbik edilmiştir, oraya vurmakla... Oturun baka
lım; tavzih edersiniz. 

Sayın Müftüoğlu, devam ediniz. (RP sıralarından "Başkan, idare edemiyorsun" sesleri, 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Toplantıyı ben idare ediyorum, İçtüzüğü tatbik ettim... Buyurun yerinize! 
Devam ediniz Sayın Müftüoğlu. 

BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Hayır! Sözünü geri alması lazım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, hakaret ediyor, "yalan söylüyor" 
diyor. 

BAŞKAN — Beyefendi, buyurunuz yerinize, Sayın Erbakan, buyurunuz yerinize. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sadece "yalan" kelimesini geri alsın. 
BAŞKAN — Mesele kapanmıştır. İçtüzüğü tatbik ettim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın Başkan, mesele böyle kapannmaz. 
BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — İçtüzüğü ihlal ediyorsun. 
BAŞKAN — Başkaca bir imkânımız yok. 
Sayın Müftüoğlu, buyurunuz. (RP milletvekillerinin sıra kapaklarına vurmaları, gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, yerinize oturmazsanız oturumu tatil ederim; kararımı verdim. Toplan

tıyı ben idare ediyorum. Buyurunuz yerinize. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, hakaret var, söz vermeniz lazım. 
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BAŞKAN — Yerinize oturmazsanız, oturumu tatil ediyorum. 
Buyurun Sayın Erbakan.,. Buyurunuz... (RP sıralarından "söz" vermezsen oturmayız" 

sesleri, gürültüler) 
Başkaca söz vermek mümkün değil. 
Buyurun Sayin Müftüöğlu. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜÖĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Müftüöğlu, müsaade eder misin? 
Sayın Erbakan, siz bir partinin genel başkanısınız... Değerli arkadaşlarınızla, lütfen, sıra

larınıza çekiliniz. Gerektiği takdirde tutanağı tetkik edecek, size söz vereceğim; ama bu otu
rumda değil. (RP sıralarından "şimdi oldu, tamam" sesleri) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Pazarlık etme... 
BAŞKAN — Pazarlık etmiyorum, tutanağı tetkik edecek size söz vereceğim; ama bu otu

rumda değil. Pazarlık etmiyorum, tutanağı tetkik edeceğim dedim; pazarlık yok. 
Buyurun Sayın Müftüöğlu, devam edin. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sözünü geri almazsa konuşturmayız. Sözünü geri alması 
lazım. Bir partinin genel başkanına hakaret edemez. 

BAŞKAN — Efendim, tutanağı tetkik edeceğim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Herkesin şahsiyeti var... Hakaret edemez... 
BAŞKAN — Efendim, bağırmakla söz alamazsınız. Bağırmayın ve yerinize oturunuz... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Söz vereceksin! 
BAŞKAN — Bana talimat mı veriyorsun? Otur yerine!.. (RP sıralarından sıra kapakları

na vurmalar, gürültüler) 
Buyurun Sayın Müftüöğlu, devam ediniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Oturmayacağım! 
BAŞKAN — Oturursun, oturursun. Bu Meclisin nasıl idare edildiğini öğrendiğin zaman 

oturursun. (RP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ben 1980 öncesinde de buradaydım; yeni gelmedim... Ta
rafsız hareket et, ciddî ol biraz. 

' BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Hani tarafsızlık, hani tarafsızlık?.. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Müftüöğlu. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Söz vereceksin! 
BAŞKAN — Başka emrin var mı?!. (RP sıralarından gürültüler) 
Devam edin Sayın Müftüöğlu. (DYP ve RP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları) 

GÜNEŞ MÜFTÜÖĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, devletlerin bütçeleri uygulan
dıkları yıl... 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, herkes yerine otursun... Herkes yerine otursun... Arkadaşlar, 
sakin olun. Herkes yerine otursun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, müsaade ederseniz, ko
nuşmama devam edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. (RP sıralarından gürültüler) 
GÜNEŞ 'MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Devletlerin bütçeleri uygulandıkları yıl ile isimlen

dirilirler; ama devletlerin işleyişini tek tek yıllar itibariyle bölmek mümkün değildir, kesintisiz 
bir devamlılık söz konusudur. Bu itibarla, belli bir yılın bütçesi, geçmiş yılların birikimiyle ha
zırlanır. Bugün müzakeresine başladığımız 1992 bütçesinin gerisindeki birikimi iyidir veya olum
ludur diye nitelendirmek mümkün değildir. (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 1980-1990 arası yıllarda sabit fiyatlarla kişi başı

na... (RP sıralarından gürültüler) 
(RP Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk Başkanlık kürsüsüne çıktı) 

BAŞKAN — Buyurun siz devam edin Sayın Müftüoğlu 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — ... olan büyüme hızı yüzde 2.9, fiyat artışı yüzde 
46.4'tür. Kaldı ki, 1991 yılının fiyat artışı yüzde 60, büyüme hızı sadece yüzde 1.5'tir. 1991'in 
gelişi 1980-1990 dönemi gelişmelerinden belli olmuştur; ama 1980-1990 döneminin gerisindeki 
30 yıllık dönem ortalama yüzde 3,5 büyüme hızı, yüzde 10 civarında fiyat artışıyla ona hiç 
de kötü bir miras bırakmamıştır. Buna rağmen, 1980-1990 döneminde enflasyon yükseltilmiş, 
büyüme küçültülmüştür. (Gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Meclisin selameti bakımından 
5 dakika ara verin, ara. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz sizin liderinizi dinledik... 
Lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, siz devam edin. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Hükümetimiz bu gelişmeleri tersine çevirmek zo

rundadır; bunu gerçekleştireceğine de inanıyoruz. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu bir dakika... 
Değerli arkadaşlar, Refah Partisi Grubundaki arkadaşların reaksiyonlarını alıyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Özür dilet o zaman. (DYP ve RP milletvekille
rinin birbirleri üzerine yürümeleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Arkadaşlar oturun; İbrahim Halil Bey, otur kardeşim! (Gürültüler) 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.26 
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İKİNCİ OTURUM 
>'AçıIma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Hüsamettin Cîndorak 
KÂTİP ÜYELER': Halil Çülunpğlu. (İzmir), Lütfü Esetıgün (Erzurum) 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, 46 ncı Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI (Devam)". 

2, — R P Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin 
kendisine at/olunması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak, ham zabıtlardan an
laşıldığına göre, sayın Bakan şöyle söylemiştir : "Muhterem arkadaşlarım, burada her şeyi ko
nuşmak herkesin hakkıdır; ama yalan söylemek kimsenin hakkı değildir." 

Bu cümleyle, Sayın Erbakan'ı kastettiği anlaşılıyor. 
Buyurun Sayın Erbakan, (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) ~~ Muhterem Başkan, bu yanlış davranışı düzeltmiş 
olmanızdan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi yalanını tescil edecekse mesele yok. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibi dinleyelim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Biraz evvel, burada, Meclisin mehabetine yakış

mayan, saygısız ve nezaketsiz bir konuşma yapıldığı sırada bizzat müdahale etmeniz... (DYP 
ve SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — "Nezaketsiz" dedi; bunu izah etsin. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan... Sayın Erbakan... Bu, silsile halinde devam eder... Lütfen 

efendim,.. Sizin tecrübenize yakışan biçimde... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet efendim, sizin söz vermeniz gerekiyordu, 
bir miktar gecikmeyle oldu. Bununla beraber, İçtüzük hükümlerini yerine getirmenizden dola
yı, öncelikle size teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Şimdi geliyorum, biraz evvel burada yapılan konuşmaya. , ' • . 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — "Nezaketsiz" ne demek, önce onu izah edin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İzah edeceğim şimdi, müsaade ediniz. 
Biraz'evvel, burada, Sayın Orman Bakanı, hakikaten, kendilerinden hiç tahmin etmedi

ğim ve beklemediğim bir konuşma yaptılar. Konuşmasına üç bakımdan üzüntü duydum. Bun
lardan biri şudur: Önce, meselenin özü, Orman Bakanlığı tahsisat istemiş, Komisyon vermemiş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, öyle bir şey olmadı, yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... ve bunun arkasından, birçok hizmetler yapıl

mayacak hale gelmiş. Arkada bir defa koskocaman bir Orman Bakanlığı var, bu Orman Ba
kanlığının bütün uzmanları, orman hizmetlerinin ne kadar tahsisat istediğini biliyor. Burada, 
gelip, bu ihtiyaçları yokmuş gibi göstermenin kimseye bir faydası yok. Bu gerçekleri böyle ka
patmaya kalkmayın. 
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Benim üzülmem üç noktadan dedim, birincisi şu : Biraz önce yaptığımız tenkitler haklı 
tenkitlerdir. Bütçe diye getirilmiş olan şeyin ne olduğunun iç yüzünü milletin önünde ortaya 
koyan tenkitlerdir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sana güre. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu Hükümetin bir üyesi olarak, bu haklı tenkit

ler karşısında ezilmiş, üzülmüş olabilir; ama bunun yolu, arkadan gelip... (DYP sıralarından 
gürültüler) 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sataşmada bulu
nuyor... Sataşmaya cevap hakkı doğuyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... nezaket kaidelerinin dışına çıkarak burada 

konuşmak değildir. Kendi hükümetini verimli çalışmaya sevk etmesi gerekir. Onun için, yanlış 
bir yöne yöneldiği için üzüntü duydum. Onun yapacağı şey, kendi hükümetini verimli hale ge
tirmeye çalışmak idi; bir. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Konuşmamış, onu söylememiş... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İkinci üzüldüğüm nokta şudur : Bakınız, elim
de işte vesika. Bu vesikayı kim hazırlamış? Orman Bakanlığı hazırlamış. Bu vesikanın üstün
de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Sayın Vefa Tanır'in, 
Orman Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle ilgili konuşması" yazıyor. Bakanlık bastırmış ve Mec
lisin bütün üyelerine dağıtmış... (DYP sıralarından gürültüler) , 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Orada var; ama, konuşmamış. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Zabıtlarda yok; konuşmamış. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir dakika müsaade buyurun. 
Bir bakan, "Ben, Mecliste komisyonda bu konuşmayı yaptım" diye bütün milletvekilleri

ne bu metni dağıtacak, bu konuşmanın içerisindeki sözler buraya gelinip satır satır söylene
cek; "ben, o son sayfadaki kısmı konuşmamıştım" diyecek... 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Zabıtlarda var mı? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun karşısında yapılacak olan şey şudur : o, 

gelip benden özür dileyecek. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Hayır, komisyonda konuşmadı. (RP sıralarından gürültüler) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, ne dediğimi anlatayım. 

Bir defa, önce, "Ben, size, bunu konuştum diye dağıttım; ama Mecliste komisyonda bu 
konuşmayı yapmamıştım. Bunu konuşacağım diye dağıttığım halde, sonradan konuşmamda 
yaptığım tashihi size bildirmediğimden dolayı özür dilerim" demesi lazım gelirdi. (DYP sırala
rından gürültüler) 

Bakınız, burada dağıtmış olduğu belgeyi okudum; Bakanlığın resmî belgesi. "BakanIığıT 

mızın 1992 yılı bütçesi çerçevesinde genel bütçeden 1 trilyon 865 milyar Türk Lirası yardım 
ödeneği talep edilmişti" diyor. Bu talep sonunda sözlerini şöyle bağlıyor : "Daha açık bir şe
kilde ifade etmek gerekirse, Bakanlığımıza 1992 yılı ilave yatırım ödeneği tahsis edilmemesi 
durumunda..." ki, 1 trilyon 865 milyar lira isteniyor, buna mukabil, Meclis 320 milyar lira ver
miş ve bu istenilen tahsisat kendisine verilmemiş. 
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Şimdi, söylediği söz şu : "Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Bakanlığımıza 1992 yılı 
için ilave yatırım ödeneği tahsis edilmemesi durumunda, geçmiş yıllarda yapılan ve mutlaka 
bakımı gerektiren 580 bin hektar ağıaçlandırma ve erozyon kontrolü sahası ile dikimi yapılma
sı gereken 50 bin hektar alan ve mevcut 250 milyon adet civarındaki fidan ölü yatırım haline 
gelecektir" diye kendisi söylüyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Söylemiyor!.. Zabıtlarda var mı? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — "Bu çalışmaların ölü yatırım haline gelmesi so

nucu, ortaya çıkacak parasal kayıp, 1992 yılı fiyatları ile 2 trilyon 880 milyar Türk Lirası tuta
rındadır. . ' , 

Ayrıca, ilave ödenek verilmemesi sonucu, 1992 yılında gerçekleştirilmesi planlanan amaç
landırma, erozyon kontrolü ve fidan üretimi faaliyetleri yapılmayacağı için, geçmiş yıllardaki 
bu faaliyyetlerde çalıştırılan 180 bin civarındaki orman köylüsü vatandaşımıza iş verilemeye
cek, bu da önemli sosyal problemler yaratacak. 

Sonuç olarak, orman ürünleri arz açığının kapatılabilmesi, erozyon zararlarının önlene
bilmesi, 180 bin adet civarındaki orman köylümüzün işsiz bırakılmaması ve geçmiş yıllarda 
yapılan 2 trilyon 880 milyar Türk Lirası tutarındaki ağaçlandırma erozyon kontrolü ve fidan 
üretimi çalışmalarının ölü yatırım haline gelmemesi için, Bakanlığımızın 1992 yılı bütçesine 
mutlaka ek yatırım ödeneği tahsis edilmesinde zaruret bulunmaktadır. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım." Ne bu?... (DYP sıralarından gürültüler) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Plan ve Bütçe komisyonu zabıtlarında yoktur bu sözler. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Orman Bakanının ifadeleri bunlar. Bütçe Ko

misyonunda yaptığı konuşmayı da zabıtlardan okuyacağım; sabredin. 
Önce, bir defa, buraya geçmeden önce, şunu belirtmek istiyorum : Bakanlığın ihtiyacı bu, 

332 milyar verilmiş, sonra, "bu talepten vazgeçtim..." Bu nasıl iş?... Yani, bu para boş yere 
mi isteniyordu? 

Bir bakanın, önce böyle bir talepte bulunduktan sonra, "Ben o talepte bulunmuştum; ama 
sonradan o talebi yapmadım" demesi, ayrıca ibret alınacak bir olaydır. 

Kaldı ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda ne demiş : "Bu arada talep edilen 1,8 trilon Türk 
Liralık yatırım ödeneğinin yüzde 61'ini teşkil eden 1,2 trilyon Türk Lirası, işçilik karşılığı ola
rak orman köylümüze ödenecek ve böylece 220 bin civarındaki vatandaşımıza mevsimlik iş im
kânı sağlanacaktır..." Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmayı okuyorum, aynı şeyi 
orada da söylemiş. "... Ancak, genel bütçeden talep ettiğimiz 1,8 trilyon tutarındaki yatırım 
ödeneğine karşılık, ekonomik durum ve devletin bütçe imkânları çerçevesinde 329 milyar Türk 
Lirası ödenek tahsis edilmiştir." Aynı ifadeler komisyonda da tekrar edilmiş. 

Şimdi, bundan dolayıdır ki, bir bakan, "Mecliste bu konuşmayı yaptım" diye dağıtır... 
Bakanlarımızın tümü, çok iyi biliyorsunuz ki, Plan ve Bütçe komisyonunda konuşmak için 
hazırladıkları metni baştan sona kadar okumaya vakit bulamazlar; bazı kısımlarını okurlar, 
"geri kalan kısımlar raporda mevcuttur" derler. Meclis böyle çalışır. Meclisin tüm üyeleri, ko-ı 
misyontardaki çalışmaları bu şekilde takip ederler, ne konuşulduğu bunlarla tespit edilin 

Bir bakan, "benim bu ödeneğe ihtiyacım var; bu ödenek ayrılmadığı takdirde, memleket, 
devlet şu kadar zarara uğrayacaktır" elemiş. 

Biz de bunu soyuyoruz ve diyoruz ki, bu bakan raporunda yazmış Plan ve Bütçe Komis
yonunda da bunları dile getirmiş; feryat ediyor. Bunlar feryat değil mi? "Şu kadar ödenek ayrıl-
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mazsa, bu hizmetler yapılmaz, devlet bu kadar zarara uğrar. Bunlar çürür, orman köylüsü aç 
kalır" diyor. Biz de, onun söylediği sözleri burada dile getirdik, çünkü, orman köylüsü bizim 
köylümüz, bakanın değil. Bu sebepten dolayıdır İd, burada bu gerçekler dile getirildiği için, 
Orman Bakanlığının tahsisatının artmasına yardımcı olduğumuz için, ben kendisinden teşek
kür beklerdim. Biraz evvel yapılmış olan bir konuşmadan dolayı duyduğu ezikliği, bir insan 
gelip burada, parlamentoda konuşulması icap eden üslupların dışına çıkan kelimelerle ifade 
ederse, çok büyük hata yapmış olur. Bunun sebebi, evvelki tenkitlerimizdeki haklılık karşısın
da ezilmesidir. 

RAHMÎ ÖZER (Çanakkale) — Yeter Hoca, anlaşıldı. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun karşısında, bütün bunları raporlarına ge

çirmiş; işte komisyon zaptı; komisyonda da özet olarak tekrar etmiş. Bütün bunlardan sonra 
birde buraya gelip, önce, sanki Bakanlığın buna ihtiyacı yokmuş gibi konuşması, meselenin 
aslını saptırmaktan başka bir şey değildir. 

Bundan dolayıdır ki, yirmi yıldan beri bu Parlamentoda bulunmuş, şahsen kendisine sev
gim, saygım olan bir arkadaşımızın, hakikaten böyle bir duruma düşmüş olması da, ayrıca 
beni üçüncü bakımdan üzmüştür. 

Bu açıklamaya fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İşte vesikalar burada, işte gerçek 
burada. 

Sağolun, Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar, "Bakan istifa" sesleri) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Değerliarkadaşlar, programımıza göre, saat 14.00'te toplanmak ve görüşmelere kaldığı

mız yerden devam etmek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saali : 12.56 

,— 0 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 

KÂTİP ÜYELER : Halil ÇULHAOĞLU (İzmir), Lütfü Esengün (Erzurum) 

- 0 : 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı ; 25) (Devam) 

2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kcsinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yth Kesirüıesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayıst : 48) (Devam) 
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3. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Devam) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kcsinlıesaphrma Ait Gemi Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Saytştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı: 46) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu'nun (DYP sıra

larından alkışlar) 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 1992 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun görüşlerini 
arz etmek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Devletin bütçeleri uygulandıkları yıl ile isimlendirilirler; ama, devletlerin işleyişini tek tek 
yıllar itibariyle bölmek mümkün değildir, kesintisiz bir devamlılık söz konusudur. Bu itibarla, 
belirli bir yılın bütçesi, geçmiş yılların birikimiyle hazırlanır. Bugün müzakeresine başladığı
mız 1992 bütçesinin gerisindeki birikimi, "iyidir" veya "olumludur" diye nitelendirmek mümkün 
değildir. 1980-1990 yılları arasında, sabit fiyatlarda kişi başına ortalama büyüme hızı yüzde 
2.9, fiyat artışı yüzde 46.4' dür. Kaldı ki, 1991 yılının fiyat artışı yüzde 60, büyüme hızı sadece 
yüzde 1.5'tir. 1991 yılının gelişi 1980-1990 dönemi gelişmelerinden belli olmuştur; ama, 1980-1990 
döneminin gerisindeki 30 yıllık dönem, ortalama yüzde 3.5 büyüme hızı, yüzde 10 civarında 
fiyat artışıyla ona hiç de kötü bir miras bırakmamıştı. Buna rağmen, 1980-1990 döneminde 
enflasyon yükseltilmiş, büyüme küçültülmüştür. 

Hükümetimiz, bu gelişmeleri tersine çevirmek zorundadır. Bunu gerçekleştireceğine ina
nıyoruz. Çünkü, bu Hükümet, 1950-1980 döneminin biraz önce zikrettiğim olumlu gelişmele
rini yaşatan iradelerin koalisyonudur. Müzakeresine başlanan bütçe, Hükümetin programını 
uygulamak için hazırladığı ilk bütçedir. 207 trilyonluk bütçenin yüzde 20'si, yani yaklaşık 42 
trilyon lirası, geçmiş hükümetten devralınan borçların faizine ödenecektir. Ayrıca, bu bütçe
den, 83 trilyon lira memur maaşı ödenecektir. 

Hükümetimiz, iç ve dış borçlarıyla, müteahhite ve üreticiye borçlarıyla, sermayesini yiyen 
KİT'Ieriyle, karmakarışık fonlarıyla, hacizli alacaklarıyla, enflasyon üreten bir sistem devral
mıştır. Bu sistemin düzelti -nesinin ilk adımı bu bütçeyle atılmaktadır. Hükümet bu bütçeyle 
birlikte milletimizden sabır istemektedir. Muhalefet, milletimizin bu sabrı göstermeyeceğini zan
netmektedir, bunu beklemektedir. Çünkü biliyorlar ki, kendileri, milletin sabrını taşma nokta
sına getirmişler Ve bu yüzden erken seçime gitmişlerdir. Milletimiz, bu Hükümetin talep ettiği 
sabrı gösterecektir; çünkü, bu sabır, sadece bir katlanma ve tevekkül değildir. Bu sabır, oruçta 
olduğu gibi, hayırlı neticeyi, bilerek, görerek, isteyerek, gönülden gelen uyanık bir iradedir. 

Değerli milletvekilleri, 1992 malî yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşme
ye başladığımız şu günlere gelenedek yaşanan en önemli olay, halkla devletin kucaklaşmasıdır, 
halkla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kucaklaşmasıdır, halkın Hükümetle kucaklaşmasıdır ve 
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halkın yeniden siyasete ısınmasıdır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine günde ortalama 
5-10 bin vatandaş gelmektedir. 11 yıllık birikimle, özlemle, halk, Meclisine, vekillerine ve Hü
kümetine koşmaktadır. 

RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Çağırıyorsunuz da ondan geliyorlar. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Size kimse gelmiyor galiba. 
Sayın Başbakanın, Sayın Başbakan Yardımcısının, sayın bakanların ve sayın milletvekille

rinin, halkın birikimine, özlemine sıcak yaklaşımı kimseyi rahatsız etmemelidir. Kimsenin de 
bu karşılıklı duyarlılığı kınamaya hakkı yoktur. Tabiî, bazı yüksek tepeler boş kalınca ve bazı 
parti genel merkezleri de sessiz kalınca, kıskanma krizlerinin doğması da gerçekten doğaldır. 

RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Gel kardeşim, Genel Merkeze gel. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Ben davet ediyorum, gel de çayımı iç, gör. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yadsınamayacak bir gerçek, 

halkın, ortak hükümete olan güvenidir; halkın, doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti gruplarına olan güvenidir. Tek dileğimiz, bu güvenin devamlılığı ve bizlerin de halkımı
zın beklentilerine cevap verebilmemiz, onlara mahcup olmamamızdır. 1992 malî yılı bütçesi 
bu hedefin ilk ayağı olacaktır. 

Ortak Hükümetten beklenenler nelerdir; birincisi, ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesi; 
ikincisi, terör ve anarşiyi önlemek; üçüncüsü de demokratikleşmeyi sağlamaktır. 

Ekonomide hedefimiz, istikrarsızlığın ve enflasyonist tırmanışın durdurulmasıdır. Bu he-
' defin, Hükümetimizce sağlanacağına ve istikrarın temin edilip, enflasyonun aşağıya çekilece

ğine ve sanayileşmenin yeniden canlandırılacağına inanıyoruz. Geçen 100 günde bunun hazır
lıkları yapılmış ve kamuoyuna sunulmuştur. 

Tabiî, yıllardır enflasyona yenik düşenler ve onu yaşamın bir parçası haline getirenler, bi
zim bu iyi niyetli yaklaşım ve beklentilerimize katılamayacaklardır; biz de katılmalarını bekle
miyoruz. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Yüzde 11 ne oldu, yüzde 11?.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Geçen ayın enflasyonu ortada. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ortak Hükümetin bir diğer hedefi de, terör ve anarşi 
ile mücadeledir. Sekiz senedir devam eden terörün önlenmesi, tesirsiz hale getirilmesi, demok
rasi içinde ve hukukun üstünlüğüne sadık kalınarak sağlanacaktır. Hükümetimizin bu yaklaşı
mını fevkalade olumlu bulmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milleti ile bölün
mez bir bütündür. Bu bölünmezliğe karşı çıkanlar, cevaplarını en şiddetli biçimde alacaklardır. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demokratikleşme hedefinde en ufak bir sapma yoktur, olamaz da; 
ancak, geçen süre içinde, geçici bütçe, yeni bütçenin hazırlanması ve komisyonlarımızın tam 
olarak çalışamaması nedeniyle, bu alanda yeterli yasal çalışmalar yapılamamıştır. Kimse bu 
konuda ümitsizliğe düşmesin. Şu günlerde, adalet Bakanlığında, müşterek komisyonda, Siyasî 
Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, TRT'deki tekelin kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği ve yasa deği
şikliklerini içeren çalışmalar da sona ermektedir. Hedef, çağdaş ve demokratik bir Anayasadır. 

Koalisyon Hükümetinin demokratikleşme, şeffaflaşma ve insan hakları konusunda attığı 
kararlı adımlar, içte ve dışta olumlu meyvelerini vermeye başlamıştır. Esasen, Paris Şartı 
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çerçevesinde, dünya genelinde, demokrasi, insan hakları ve çevre sorunları en ön plana çıkmış
tır. Türkiye'yi bu gelişmeden soyutlamak olası değildir. Soğuk savaş sona ermiş, bloklar arası 
rekabet ortadan kalkmıştır. Sovyetler Birliği parçalanarak yeni bağımsız devletlere dönüşmüş
tür. Varşova Paktı dağılmıştır. Baltık Havzasında, Orta ve Doğu Avrupa'da, Kafkaslar'da genç 
demokrasiler doğmuştur. Ancak, bu genç demokrasiler de rahat değildir. Örneğin, Yugoslavya 
parçalanmış, dört bağımsız devlet ortaya çıkmıştır. Arnavutluk rahatsızdır; Romanya, Polon
ya, Macaristan ve Çekoslovakya'da da ciddî sorunlar vardır. Dünyanın eh önemli merkezleri 
yeniden yapılanıyor, yeni düzen kuruluyor. Şu anda belirsizlik ve istikrarsızlık hakim. Türkiye, 
bu yeni yapılanmanın en duyarlı bölümünde bulunmaktadır. Bu nedenle, dış politikamızın te
spiti, tayini, seyri ve tatbiki çok büyük bir önem arz etmektedir. 

Hemen, sevinerek ve gurur duyarak belirtmeliyiz ki, 1992 yılında, Türk dış politikası, ni
hayet, bir hükümetin dış politikası olabilmiştir. Türk dış politikası, bir kişinin dış politikası 
olmaktan kurtarılmıştır. Türk dış politikası, Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenen ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin katkılarıyla zenginleşen bir politika olmuştur. Hükümetin kendi 
içinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle uyumu, dünyadaki belirsizlik ve istikrarsızlık orta
mında en büyük güvencemizdir. Bu tespit, kimilerine göre fazla iyimser gelebilir; ancak, kö
tümser olmak için de hiçbir neden yoktur. 

Dış politikada sorunumuz yok mu; haliyle var; ancak, bunlar, birlik ve beraberlik içinde 
aşılacak sorunlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dışa karşı, her zaman tek vücut olmayı bil
miş ve bilecektir de. 

Bugünlerde bizleri üzen, üzmekle de kalmayıp kabullenemeyeceğimiz sonuçlara doğru mey
leden bir Azerbaycan sorunu vardır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, 19 Ağustos, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki 
cumhuriyetler yönünden fevkalade önemli bir tarihtir. Bu tarihten sonra bağımsızlık hareket
leri hız kazanmış, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Erme
nistan bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır; özellikle, Türk cumhuriyetlerinin doğuşu ve bağım
sızlıklarını kazanmaları fevkalade sevindirici olmuştur. 

Bağımsızlık hareketlerini takiben, Hükümetimiz,, 16 Aralık 1991'de, SSCB'de bağımsız
lıklarını kazanın Türk cumhuriyetlerle beraber, Ermenistan'ı da tanıma kararı aldı. Diğer ta
raftan, bağımsız cumhuriyetler, ocak ayı sonunda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına 
ve daha sonra da Birleşmiş Milletlere kabul edildiler. Haliyle, bu gelişmeler fevkalade sevindi
rici olmuştur. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinin kuruluşu; Batılı çevrelerde "Osmanlılar yeni
den doğuyor" yorumlarına yol açmıştır; Ancak, bugünlerde fevkalade üçüzü olaylar da ya
şanmaktadır. Ermenistan'ın, uluslararası her tür anlaşmayı hiçe sayarak, Azerbaycan'ın top
rak bütünlüğüne saldırması, Karabağ'da binlerce Azeri kardeşimizi katletmesi üzücü olmuş
tur. Azeri kardeşlerimiz şehit edilmekte, köyleri, kasabaları işgal edilmektedir. Türk Hüküme
ti, Ermenistan'ı tanırken, Ermenistan'ın, Türkiye ve diğer komşuları ile ilişkilerinde, özellikle 
toprak bütünlüğüne saygılı olmasını istemiş, sınırların değişmezliği ilkesini esas olarak almış
tır; ancak, Batı susmakta, Amerika Birleşik Devletleri susmakta, Rusya susmakta, Ermenis
tan ise cesaretlenmektedir. > 

AGÎK kararı ortadadır, "kimse silah vermesin, toprak bütünlüğü bozulmasın" denilmek
tedir; ancak, Ermenistan, bu uluslararası kararı tek taraflı olarak bozmaktadır. Diğer ülkeler 
ise bu duruma ya seyirci kalmakta ya da gizli destek vermektedir. 

— 62 — 



TJ3.M.M. B : 45 10 . 3 . 1992 0 : 3 

Çözüm, barışçı yollardan olmalıdır; Batı, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya taraflara 
eşit davranmalıdır. Bu cumhuriyetlerin Birleşmiş Milletlere kabulü, olayı çözümün, Birleşmiş 
Milletler çerçevesinde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Birleşmiş Milletler olaya derhal bir 
çözüm bulmalıdır. Müslüman Türk Azeri kardeşlerimize, Ermenilerce yapılan saldırı ve katlia
mı şiddetle kınıyoruz ve tüm dünya devletlerini, sorunu çözmeye davet ediyoruz. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Ondan sonra, Ermeni liderlerini alıyorsunuz ve sınır
dan geçiriyorsunuz. 

GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) — Gelirsiniz burada konuşursunuz kardeşim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Genel Başkanımız biraz sonra konuşacaklar. 
GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) — Gelirsin, aklın eriyorsa burada konuşursun. 
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) •— Değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümetimiz, 

20 Kasım 1991'de kuruldu, 30 Kasım 1991'de güvenoyu aldı; kuruluşunu esas alırsanız, bugün 
111 inci gün, güvenoyunu esas alırsanız 101 inci gündür. Bugün, kamuoyuna yansıyan yönüyle 
yüz günlük icraatın ve ayrıca, 1992 malî yılı bütçesiyle hedeflenen malî ve sosyal politikaların 
tartışılması söz konusudur. Esasen bu yüz günlük tartışmayı açan da Başbakan Sayın Süley
man Demirel'dir; 24 Şubat 1992 tarihindeki basın toplantısı ile Hükümetin yüz günlük icraatı
nı kamuoyunun önüne sermiş ve özellikle Doğru Yol Partisi Grubunda tartışılmasını da kendi
leri istemişlerdir. 

Peki ne olmuştur bu yüz günlük süre içinde? Futbol tabiriyle söylemek gerekirse, büyük 
bir engellemeye, obstrüksiyona rağmen, bu yüz günlük süre içinde çok büyük işler yapılmıştır. 
Özetle söylersek; demokratikleşme, insan hakları ve şeffaflaşma yolunda büyük adımlar atıl
mıştır... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Cezaevleri şeffaflaştırılmıştır?... 
MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) — O söylediklerinize siz inanıyor musunuz? 

GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Devamla) — Ekonomik istikrar tedbirleri belirlenmiş, kamuo
yunun tartışmasına açılmış, enflasyonla mücadele başlatılmıştır; devletin bütçesi hazırlanmış, 
Meclise sunulmuştur; Türkiye Büyük Millet Meclisine gerçek işlevi kazandırılmış, muhalefete, 
iktidarı denetim yolu açılmıştır; Türkiye Büyük Millet Meclisi halkla bütünleştirilmiştir, Hü
kümet halkla bütünleştirilmiştir; sosyal içerikli yasalar, yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çok kısa sürede, Hükümet olarak, Koalisyonun Meclis grupları ola
rak gerçekten büyük işler başardık. Bakınız, bu yüz günlük süreç içerisinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisin de yapılan çalışmaları ve özellikle muhalefetin yeniden kavuştuğu denetim im
kânlarını sizlere sergilemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 19 uncu Döneme başladığımız günden itibaren Türkiye Büyük Mil
let Meclisine gelen genel görüşme önergelerinden; Sayın Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının, 
"öğretmenlerin sorunları" konusunda verdiği genel görüşme önergesinin 4.12.1991 günü 
öngörüşmesi" yapılmış, kabul edilmiş ve 11.12.1991'de görüşmeleri tamamlanmıştır. Yozgat Mil
letvekili Sayın Alpaslan Türkeş ve arkadaşlarınca yerilen, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk cumhiriyetler ve muhtar bölgelerle ilişkileri" 
konusundaki genel görüşme önergesi 12.12.1991'de kabul edilmiş, 17.12.1991'de genel görüşmesi 
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yapılmıştır. Onur verici bir durum; grubu bulunan ( partinin grup başkanvekillerince verilen 
ve ülkemizin iç güvenlik sorunlarının tartışıldığı genel görüşme önergesi 19.12.1991'de kabul 
edilmiş, 26.12.1991'de genel görüşmesi yapılmıştır. Yine, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Meclis gruplarınca verilen ekonomi konusundaki genel görüşme 18.12.1991'de ka
bul edilmiş, 24.12.1991'de genel görüşmesi yapılmıştır. Keza, dış politika konusunda verdiği
miz genel görüşme önergesi de 18.12.1991'de kabul edilmiş, 25.12.1991'de genel görüşmesi ya
pılmıştır. Ayrıca, Doğru Yol Partisi Grubu olarak verdiğimiz " gençlerin sorunları" konulu 
genel görüşme önergesi de... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Meclis çalışmalarıyla ilgili mi konuşuyorsunuz? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Evet, evet, Meclis çalışmaları; yüz günlük icraat... 
... 25.2.1992'de kabul edilmiş, 3*.3.1992'de genel görüşmesi yapılmıştır. 
Bu dönem zarfında verilen Meclis araştırması Önergelerinden, Sayın Erbakan ve arkadaş

larının, yine, öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması önergesi 4.12.1991'de kabul 
edilmiş, Sayın Baki Durmaz Başkanlığında Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur ve ha
len çalışmaktadır. Yine, tüketicinin sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması önergesi kabul edil
miş, Sayın Şinasi Altıner Başkanlığındaki komisyon çalışmaya başlamıştır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Hükümet faaileti mi bunlar? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Evet efendim, Meclis faaliyeti, Meclis... 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (tçel) — Bütçeyle ne alakası var bunun? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Yine, Sayın Erbakan ve arkadaşlarınca verilen, öz-

gürlülerin problemleriyle ilgili Meclis araştırması önergesi; Sayın trfan Demiralp tarafından 
verilen, tütün depolarında yolsuzluklarla, ilgili Meclis araştırması önergesi, Sayın Kamer Genç 
ve Mahmut Öztürk tarafından verilen hayalî ihracatla ilgili Meclis araştırması önergesi ve Sa
yın Ertekin Durutürk tarafından verilen, çevre sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması önergesi 
kabul edilmiş, komisyonları kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Burada, kubul edilemeyen, bir tek, Sayın Rıza Müftüoğlu'nun verdiği Meclis araştırması 
önergesi var; onu da, fizikî engeller nedeniyle kabul edemedik değerli arkadaşlarım. Çünkü, 
her komisyonda 11 milletvekili görev almakta, her birine ayrı oda, ayrı araba verilmektedir. 
Fizikî imkânsızlıklar nedeniyle, istemeyerek, önergeye imza koyan değerli arkadaşlarımızın Meclis 
araştırması önergesini reddetmek zorunda kaldık. 

Arz etmek istediğim şudur değerli arkadaşlarım : 19 uncu Döneminde, bu Hükümet dö
neminde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, muhalefete, denetim yolu sonuna kadar açılmıştır. 
(DYP sıralarından alkışlar) Sizin döneminizde, 18 nci Dönemde, kabul ettiğiniz araştırma öner
gelerini, genel görüşme önergelerini geliniz burada sayınız; iki elin on parmağını bulamazsı
nız. Bugün 7 tane Meclis araştırması önergesi, 5-6 tane genel görüşme Önergesini kabul etmiş 
durumdayız ve denetim yolları halen de açık, Mecliste, istediğiniz şekilde İktidarımızı denetle
yebiliyorsunuz. Bunlar, gerek Meclis gruplarımızın ve gerekse Hükümetimizin muhalefete ta
nıdığı imkânlardır. Bunun için, bütçe görüşmelerinde yeri vardır değerli arkadaşım. 

Yine, bu dönemde yaptığımız yasal çalışmalardan kısaca bilgi vermek istiyorum. Ancak, 
bu dönemde, bu konuda fevkalade büyük engellemeye muhatap olduğumuzu da belirtmek is
tiyorum. 

Bakınız, Ara Seçimlerin Yılda İki Kez Yapılmasına'Dair Kanun Teklifimiz 10.12.1991'de 
kabul edilmişti; ancak, veto edildi; 26.12.1991'de görüşüldü ve Ara seçimlerin Haziran ve Ka
sım Aylarında yapılmasına Dair Kanun 2.1.1992'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
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, Bunun yanında, geçici bütçeyi kabul ettik. 190 sayılı Genel kadro Usulü hakkında bir dü
zenlemeyi kabul ettik, Türk Silahlı Küvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair 
Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi ve erken emeklilik denilen olay... 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, bunu siyasî bir tercih olarak, idarî bir tercih olarak ha
zırlamış, Meclisin önüne getirmiştir. Gelişmeleri aynen şöyle; tarih tarih belirtiyorum : Bakan
lar Kurulu, 12 Aralık 1991'de kanun hükmünde kararname çıkardı; ancak, bu kanun hükmün
de kararname 9 Ocak 1992'de Çankaya'dan geri döndü. Meclis, 23 Ocak 1992'de bunu kabul 
ederek konunlaştırdı, aradan 15 gün geçtikten sonra nedense Çankaya bu 15 günlük sürelere 
fevkalade titiz davranıyor, tam günü gününe geri çeviriyor Çankaya, 7.2.1992'de veto etti ve 
Meclis 20 Şubat 1992'de bu kanunu kabul etti. özellikle, çalışan bayanlar, bu kanunun çıkma
sı, bu imkânın yasalaşması için bekleşip durdular ve inanır mısınız değerli arkadaşlarım, ka
nun hükmünde kararnamenin çıktığı ve yasal olarak geldiği güne kadar aradan tam 70 gün 
geçti, 70 altın gün,.. Aradan 70 altın gün geçti ve Hükümet, ancak 70 günlük süreçten sonra 
bu icraatını yasalaştırabildi. 

Daha bitmedi : Küçük Çiftçi Borçlarının Faizlerinin Affına Dair Kanun, Bakanlar Kuru
lu Kararı olarak 30.12.1991'de Cumhurbaşkanlığına sunuldu, 20 Ocak 1992'de geri geldi. Mec
lis 6.2.1992'de kanun olarak kabul etti, 21.2.1992'de, yine tam 15 gün sonra Çankaya tarafın
dan veto edildi. Bu defa, 5 Mart 1992'de yeniden kanunlaştı. Bunun da süresi hayli fazla, 60 
günü aşkındır. 

Yine, vergi affı denilen, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatına Dair Kanun da 20.2.1992'de 
kanunlaştı, 5.3.1992'de veto edildi, dün gece Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti, inşallah per
şembe günü Meclis gündemine alıp, bunu yasalaştırmayı düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, görülen odur ki, Çankayanın sayesinde, her kanunu çift dikiş yap
ma durumuna giriyoruz; ama, burada kaybolan zamandır. Altın değerinde günlerimiz kaybol
maktadır. Bir Erken Emeklilik Kanununu çıkarmak için 70 gün harcadık, Meclis grupları ola
rak, Hükümet olarak; yazık değil mi, günah değil mi?., özellikle, erken emekliliği bekleyen 
çalışanları, bayanları, alınteri, el emeği harcayanları, 70 gün stres içerisinde bekletmeye değer
ini değerli arkadaşlarım? Lütfen, bu konuyu düşünmenizi istiyorum. 

Yine, bu süreç içerisinde, Askerlik Kanununda değişiklik yapılarak, askerlik sürelerinin 
indirilmesi, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalarla ilgili birtakım yasal düzenlemeler, 65 yaşını dol
durmuş kimsesiz muhtaç kişilerin almakta oldukları maaşların 3 katı artırılması... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 150-160 bin lira kadar... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sizin için bir şey ifade etmez; ama, onlar için çok 

büyük şeyler ifade ediyor değerli arkadaşım. 

Ayrıca, iki ayrı üniversite kurulması ve istiklal madalyası verilmiş kişilere yeniden maaş 
bağlanması, yani, Kıbrıs ve Kore gazilerine yeniden maaş bağlanması hakkında kanunlar çıka-
rılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönem içerisinde tam 20 tane kanun çıkarmışızdır; ancak, de
min de belirttiğim gibi, bu kanunların çoğu Çankaya engeli nedeniyle çift dikiş yapılmaya mecbur 
kaldı, bize vakit kaybettirildi, iktidara vakit kaybettirildi. Bunu kamuoyunun ve sizlerin değer
li takdirlerinize arz ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, sizlere yüz günlük icraatımızın bazı bölümlerini kısaca arz ettim. 
Biraz sonra, diğer bölümlerle bu arzıma devam edeceğim. 

Biz bu icraatın içindeyken, acaba muhalefet ne yaptı? Özellikle Anamuhalefet bu dönem
de ne yaptı? Anamuhalefete bakıyoruz; bu dönemde fevkalade sessiz kalmış. Ancak, ve sadece 
Çankayaya paralel olarak konuşmuşlardır. Eğer, ülke, yüz gündür kötü yönetiliyor ise muhale
fet nasıl ve neden susmuştur? demek ki, iyi yönetiyoruz; ama, ne zaman ki, Çankaya, herhan
gi bir konuda... (ANAP sıralarından "süreniz var, size süre verdik, süre istediniz" sesleri) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Zaman verdik size, zaman... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ne zaman ki, Çankaya, herhangi bir konuda iti

razda bulunmuş, muhalefetin de sesi çıkmaya başlamış. Kaldı ki, anamuhalefetimiz bu dönem 
de hayli çelişki içinde, birgün-bakıyoruz, hükümete vade açıyor, aradan bir müddet geçiyor, 
"artık sertleşeceğiz, sert muhalefet yapacağız" diyorlar. Yine bakıyoruz, 7 Ocak 1992 tarihli 
Milliyet Gazetesinin iç sayfasının üst tarafında "özal Anamuhalefet gibi konuştu" yazıyor Ney
miş özal'ın derdi? özal, Erken Emeklilik ve Küçük Çiftçilerin Borçlarının Faizlerinin Affına 
Dair Kanunlara karşı çıkmış. Çıkabilir. Bu yazının hemen altında, Anamuhalefet liderinin be
yanı "Muhalefetin dozunu artıracağız" şeklinde. Artırın, artırın da, böyle, Çankaya'dan kop
ya çekmenize gerek yok değerli arkadaşlarım. O zaman, sizlere, kopyacı muhalefet derler. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Aslında, çok kısa zamanda muhalefete alıştınız. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Ye
rinizden de çok memnunsunuz... (ANAP sıralarından "siz de iktidar olmaya alışın artık" sesleri) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Siz de iktidara alışın. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Şimdi, bakınız, gazetede şöyle diyor. "ANAP Abo

neyi istiyor" Bu, neyin aboneliği? Herhalde muhalefetin aboneliği olacak. (DYP sıralarından 
alkışlar) Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, son genel seçimlerde "Hadi bakalım" diye 
bir şarkı bulmuştunuz; "hadi, hadi, hadi" diye diye, zorlaya zorlaya, ancak muhalefet ola
bildiniz... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Siz de iktidar oldunuz maşallah!.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Yeni bir şarkı var, Yonca Evcimik'in "Abone" diye 

bir parçası var, Anavatanlılar şimdi de onun peşine düşmüşler, onu kullanacaklarmış yeni ara 
seçimlerde; artık, bundan sonra da, herhalde, "aboneyiz abone, muhalefete abone" diye şarkı 
çağıracaksınız, başka çareniz yok. Kaldı ki, o muhalefeti de beceremiyorsunuz inanın; kendi 
yaptırdığınız ankete göre, araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 28'i, Anavatan Partisinin muha
lefetine yetersiz, yüzde 22'si de ha var ha yok diyor. Yani, muhalefeti de beceremediğiniz, ken
di yaptırdığınız anketle sabit. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Müftüoğlu, kaç puan öndesiniz bizden, 
kaç puan?.. Bu beylere şükret; Sosyaldemokratlara dua et sen!.. 

BAŞKAN —• Sayın Müftüoğlu, devam edin. 
Sayın Ergüder, müsaade edin. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 3 Mart 1992 Salı günü ak

şamı Zonguldak Kozlu Taşkömürü Kurumu İşletme Müessesesi Incirhamamı İşletme Müdür
lüğü işyerlerinde üretim çalışmaları sürdürülürken, grizu infilakı ve bunu takiben de, muhte
melen, kömür tozu infilakları meydana gelmiştir. Mahsur kalan ölü ve yaralıları kurtarma ça
lışmaları, patlama sonucu ortaya çıkan ocak yangınları nedeniyle ihtiyatlı bir şekilde yapılmış, 
diğer yandan, yangın söndürme amacına yönelik barajlama çalışmaları da sürdürülmüştür. 
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Patlamaların şok etkisi ve açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenme sonucu birçok 
işçimiz şehit olmuştur. Kozlu müessesesindeki ocaklar, 1986 yılında, 72 sensor kapasiteli kar
bonmonoksit ve metan izleyen monitör sistemiyleteçhiz edilmiştir. Ayrıca, yer altına gönderi
len nezaretçi ve bazı zanaatlardaki işçiler, üzerlerinde mamul gaz ölçme teçhizatları taşımakta
dırlar. Bu tedbirler yeterli midir? Yeterli olmadığı, yeterli olamadığı açıktır. Şu ana kadar te
spit edilen şehit sayısı 118'dir; 147 değerli maden işçisi de şu anda ocaklarda kalmıştır. "Yan
gınları önlemek, daha büyük felaketlere neden olunmamak için, baca ağızları kapatılmıştır" 
denmektedir; bu kapatma işlemi, gerek karar verebilme yönünden gerekse uygulama yönün
den fevkalade zor bir olaydır. Acılar çok büyüktür. Devlet, Hükümet, yaraları sarmaya çalış
maktadır; ancak, olayların nedenlerini, niçinlerini araştırmak, yarın vuku bulması muhtemel 
olayları engelleyebilmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu konuya, bir araştırma ko
misyonuyla eğilmesinde büyük yarar görmekteyiz. Madencinin kaderini yenmek için, diğer iş
kollarında çalışan işçilerimizin kaderini yenmek için, iş kazaları konusunda, Türkiye genelin
de bir büyük araştırmaya ihtiyaç olduğu kesindir; en ufak bir ihmal gösterilmeyerek, bir an 
önce bu araştırmanın yapılması elzemdir. Yakın geçmişte uğradığımız çığ felaketi, ardından, 
Zonguldak'ta uğradığımız facia ve yaşanan olaylar... Mübarek Ramazan ayında, bir daha böyle 
facialar yaşamamamızı Yüce Tanrıdan niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, halkın sağlık düzeyinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin yük
seltilmesi için köklü değişiklikler gerektiği, toplumun bütün kesimlerince kabul edilen bir ger
çektir; bu sistem değişikliğine bütün toplumun katılımı sağlanmalıdır. Sağlık reformunun ger
çekleştirilmesine sağlık mevzuatının çağdaşlaştırılmasıyla başlanacaktır. Altmış yıllık mevzu
atın yetersiz olduğu, hemen herkesçe kabul edilmektedir. Sağlık reformunun ana iskeleti olan 
hukukî düzenlemelerin bir an önce yasalaşması için Bakanlığın yoğun bir çalışma içinde oluşu 
memnuniyet vericidir. 1930 tarihli Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve 1928 tarihli Tababet ve Şua-
batı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun, çağın gereklerine uydurulması kaçınılmazdır. 
Altmış yıllık bir geçmişe sahip sağlık mevzuatının güncelleştirilmesine grup olarak biz, her tür 
desteği vermeye hazırız. 

Genel sağlık reformu çerçevesinde bir diğer hedef de, aile hekimliğinin geliştirilmesi, bu
na paralel olarak, kamu hastanelerinin önce özerkleştirilmesi, daha sonra da özelleştirilmesi-
dir. Amaç, verimliliği artırmak ve hizmet sunumunda rekabeti sağlamaktır. 

Kırsal alan için öngörülen sistemde, her köy için bir sağlık evinin hizmete girmesi veya 
birden fazla köyün bir sağlık evi alanı oluşturması hedeflendirilmiştir. Sağlık evinde bir ebe 
veya ebe hemşirenin görev yapması, gereğinde bir sağlık memurunun atanması da sağlanacak
tır. Kırsal sağlık evleri, nüfus, ulaşım ve coğrafî şartlar nazara alınarak, sağlık ocaklarından 
birine bağlanacak ve böylece, bir kırsal sağlık ocağının hizmet alanı belirlenecektir. Bu reform 
çerçevesinde, ilçe merkezlerinde kamu sağlığı merkezleri kurulacaktır. Başta belirttiğim, kamu 
hastanelerinin özelleştirilmesini, özel dal ve üniversite hastanelerinin üçüncü basamak sağlık 
hizmeti vermeleri takip edecektir. 

Değerli milletvekilleri, sağlık çalışanlarının, emeklerinin karşılığını tam anlamıyla aldık
larını söylemek zordur. Reform çerçevesinde, sağlık-insan gücü, serbest pazar fiyatını veya ge
nel anlatımı ile alın terinin, el emeğinin karşılığını mutlaka alacaktır. 

Türkiye'de, hekim diş hekimi ve eczacılar, birlik kanunlarıyla meslekî örgütlerini kurmuş
lardır. Bu alanda önemli bir ihtiyaç da, hemşire ve ebelerimizin birlik kanununun hazırlanmasıdır. 
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Bütün Batı ülkelerinde bağımsız bir disiplin olarak gelişmiş olan hemşireliğin, ülkemizde 
yardımcı sağlık personeli olarak anılması önemli bir hatadır ve reform çalışmaları kapsamında 
düzeltilecektir. 

Koalisyon Hükümeti, milletimizin sağlığına, sağlık personeline ve hastanelerimize fevka
lade önem vermektedir. Kızılcahamam'da pilot uygulamasına başlanılan yeşil kart uygulaması 
ve Sağlık Bakanlığında çalışmaları devam eden ve kısaca arz etmeye çalıştığım sağlık reformu 
çerçeve taslağı bunun en büyük kanıtıdır. 

Modern Türkiye'de dünyanın değişen ve gelişen şartlarına paralel olarak öncelikle ele alın
ması gereken bir müessese olan ulusal sağlık akademisinin kurulması çalışmaları da bu çerçe
vede ele alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri; bu bütçe esasen üç ay gecikmiştir. Ülkemiz, üç aydır geçici bütçey
le yönetilmektedir. Cumhuriyet tarihinde böyle dönemler olmuştur; ancak, bu dönemler sıkın
tılı geçmiştir. Genel seçimlerin eylül, ekim veya kasım aylarından birinde yapılması durumun
da bu hal kaçınılmazdır. Seçimler dört yıl sonra olur veya beş yıl sonra olur; ama, genel seçim
lerin bahar veya yaz aylarında yapılması gereğinin altını çiziyorum. 

Değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ortak Hükü
met Protokolünde ve Hükümet Programında öngörülen hedeflere ulaşmak en büyük ideali
mizdir ve bu hedeflere mutlaka ulaşılacaktır. Bu hedeflere ulaşmanın ilk kilometre taşı da 1992 
malî yılı bütçesidir. 

Bütçenin, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, şahsım ve Grubum adına he
pinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müftüoğlu. 
Şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan'da. 
Buyurunuz Sayın Tayan. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1992 malî yılı bütçesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) Bu vesileyle, televizyonları başında bütçe müzakerelerini izleyen tüm vatandaşlarımı
za da saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorm. 

Huzurlarınızda bulunan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu
muzda titizlikle incelenmiş ve bütçe, ülkenin ihtiyaçlarını isabetli bir şekilde karşılayacak bir 
duruma getirilmiştir. Bu sebeple, Plan ve Bütçe komisyonunun Değerli Başkan ve üyelerini, 
bü yoğun çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ye teşekkürlerimi sunuyorum. 

1991 yılında yapılan erken genel seçim sebebiyle, bütçe takvimi, seçim takvimi ile çakışmış 
olduğundan, bütçe kanun tasarıları üç aylık gecikmeyle gelebilmiştir. 1992 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı, ülkemizde idrak olunan erken genel seçimler sonunda ortaya çıkan yeni bir iktidarın 
ilk bütçesidir. "Hür ve demokratik ülkelerde en etkin ekonomik ve sosyal yönlendirme belgesi 
bütçelerdir" diyen Sayın Maliye Bakanımızın bu tarifine katılıyoruz. Her ne kadar, ülkemizde, 
son yıllarda, bu köklü bütçe anlayışı fon uygulamalarıyla yozlaştırılmış ise de, iktidarımızın 
bu uygulamalara son verme görüş ve kararlılığı sevindiricidir, 

Malî sistemimiz, geçtiğimiz sekiz yılda önemli bir değişikliğin içine girmiştir. Bunun en 
önemli sebebi, fon uygulamalarıdır. Kaynakların tahsisinde önceliklerin isabetli belirlenmesi 
hayatî önem taşır, tşte, fon uygulamaları bu disiplini bozduğundan, israfa, gereksiz ve zaman
sız kaynak tahsisine sebep olmaktadır. 
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M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Kaldırdınız mı fonları? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Vatandaşın, disiplinli bir bütçeyle, devletin girdisini çık

tısını, tayin nereye ve nasıl sarf olunduğunu bilmesi, en demokratik haklarından biridir. Gö
rülmektedir ki, geride bıraktığımız yıllar, birçok demokratik hak ve özgürlükler gibi, bütçe 
konusunda da vatandaşı haklarından mahrum bırakmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin bütçesi, iktidarların hizmet programlarının 
bir çizelgesi, vatandaşa ve ülkeye ne vereceğinin ne alacağının bir ifadesidir. Huzurlarınıza ge
len bütçe, DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin bir bütçesidir. Hepinizin bildiği gibi, 20 Ekim 
1991 genel seçimleri, hiçbir siyasî partiye tek başına hükümet kurma imkânı vermemiştir; an
cak, Türkiye'nin, geçen on seneden beri, rejimin eksiğini tamamlama bakımından, yani halkın 
parlamentosu ve halkın hükümetini, halkın devletini kucaklaması bakımından 20 Ekim se
çimleri tek başına iktidar çıkarmamıştır; ama, Meclisin arkasına halk çoğunluğunu koşmuştur 
ve hem de kurulan Hükümetin arkasına halk çoğunluğunu koymuştur. Doğru Yol Partisinin 
yüzde 27.2 oy oranıyla birinci parti olduğu 20 Ekim seçimlerinde SHP yüzde 20.75 oy almış 
ve bu iki parti, ülkenin çok zor; fakat, çözümü bulunan önemli sorunlarını yüklenmek konu
sunda anlaşmışlardır. Bu iki parti, yıllardır taşıdıkları görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, 
ülkenin ve milletin yüce menfaatına ve önümüzde duran dağ gibi sorunların çözümü için aza
mî müşterekte buluşmuşlar ve uzlaşmışlardır. Siyasî partiler, hizmet iddiasıyla vardırlar. DYP 
ve SHP Koalisyon Hükümeti, arkasında yüzde 48 oy oranıyla, halk iradesiyle ve desteği ile 
vardır. Böyle bir halk desteğine sahip bulunan koalisyon, Türkiye'de son 11 yılın en geniş ta
banlı Hükümeti olarak yüce milletimiz huzuruna çıkmıştır. 

Bu hükümet, Koalisyon Hükümeti hüviyetiyle, DYP ve SHP arasında imzalanan ortak 
Hükümet Protokolüyle bağlı ve sorumludur. Bu şartlar dikkate alındığında, gerek hükümet 
programı, gerekse müzakeresini yapacağımız bütçe, başlıbaşına, Doğru Yol Partisinin veya 
SHP'nin sesini ve rengini veremez. Ülkenin şartları bunu getirmiştir. Koalisyon idareleri, ideal 
hükümet modeli değildir. Ancak, çok partili sistemlerde, katılımcı demokrasilerde kaçınılmaz 
olabilir. 

Milletimizin iradesi doğrultusunda bir araya gelen DYP ve SHP Koalisyon Hükümeti, Hü
kümet Programıyla angajedir. Hükümeti oluşturan iki siyasî partinin ortak amacı, ülkenin bu
gün karşı karşıya bulunduğu ağır sorunları çözmek; ülkede siyasî, ekonomik ve sosyal huzur 
ve esenliği kurmak; vatandaşları ezen hayat pahalılığına çare bulmak; milletimizi, yarınını gü
vence altında gören dengeli bir toplum haline getirmek; toplumsal adaleti gerçekleştirecek ön
lemleri almak; istikrar içinde kalkınmayı sağlamak; Türkiye'yi uygar dünya ile bütünleştirecek 
ve böylece barış, hoşgörü, güvenlik ve refah Türkiyesini yaratmaktır. 

20 ekim seçimlerinden sonra, 6 Kasımda Türkiye büyük Millet Meclisi toplanabilmiş, ye
min törenini müteakiben, 7 Kasımda, Sayın Süleyman Demirel'e hükümeti kurma görevi veril
miştir. 20 Kasımda Hükümet kurulmuş, 30 Kasımda Yüce Meclisimizin güvenine mazhar ol
muştur. Bugün 10 Mart 1992, aradan 102vgün geçmiştir. Bütçesi henüz görüşülen yeni bir Hü
kümet işbaşındadır. Tartışılacak bir icraat, zaman ve zemininden ziyade, ülkenin yaşadığı ağır 
şartlar içerisinde, devleti derleyip toparlamak; hesabını kitabını düzene koymak; karmakarışık 
olan borç ve alacak düzenini kurmak; yorgun kadroları değiştirmek ve devlete yeniden bir şevk 
ve heves vermenin geceli gündüzlü gayreti içindeki bu Hükümetin, ne devraldığını bilmeden, 
nereden ve nasıl başladığını tespit etmeden, doğruları bulamayız. 
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Yeni bir Koalisyon Hükümetinin üç aylık icraatını kötülemek insafsızlık olur. Eleştiri, öl
çülü ve haklı ise istifade de edilir; ancak, haksızlık edilmemelidir. 

Evet, bu Hükümet ne devraldı, nasıl bir Türkiye buldu? Bu suale doğru cevapları, kamu
oyu önünde, herkesin önünde, gelin, hep beraber arayalım. 

1991 Türkiyesi, birleşmiş Milletler ölçülerine göre, insan hakları ve demokrasi değerlen
dirmesinde 66 ncı sıraya düşürülmüştür, ekonomik bakımdan ise, 24 OECD ülkesi içinde en 
pahalı, en fakir, işsizi en çok, en az elektrik tüketen, en az demir-çelik kullanan, kişi başına 
en az otomobili, en az telefonu olan bir ülkedir. 1991 yılında büyüme hızı sadece yüzde 1.9 
olabilen ülkemizde, hayat, on yılda 70 defa pahalanmıştır. dünya, gelir dağılımı en bozuk ilk 
On ülke arasına girmiştir. Nüfusun yüzde 50'si sosyal güvenlikten yoksun, dünyanın en borçlu 
ülkeleri arasında yer almaktadır Türkiye. Yatırım ve sanayileşmesi hemen hemen durmuş, işsiz 
sayısı artmış, 40 ilinin dışa göç verdiği bir Türkiye... Devlet yöneticiliğinin, cumhuriyet gele-

. neklerinin sorumluluğu ile bağdaşmayan bir yönetimin elinde, ülkenin yapısı, görülmemiş bir 
yozlaşmaya ve çürümeye itilmiştir. -

Ülkemizde, son 10 yıldır, ortalama yüzde 45-50 dolayında yaşanmış olan enflasyon ile, 
dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almışızdır. Kronikleşen enflasyon, günlük hayatı
mızın bir parçası, geçmiş hükümetlerin ekonomik simgesi olmuştur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz ne yapıyorsunuz? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bekleyin, göreceksiniz ne yaptığımızı. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Görüyoruz zatenS.. . 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Devletin iç borcu, 1980'de 721 milyar lira iken, 1991 yı

lında 84 trilyon 396 milyar lira olmuştur. Dış devlet borcu, 1982'de 18 milyar dolar iken, 1991'de 
50 milyar dolara dayanmıştır. 18 milyar dolardan 50 milyar dolara varan bu dış borç, dilenerek 
bulunmuş, dilenerek alınmıştır herhalde!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 300 milyarlık yatırım var. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — iç borçlar, bir finansman aracı olarak aşırı ölçülerde kul

lanılmış ve bu sebeple, bütçenin hareket kabiliyeti kaybolmuştur. Bütçelerimizin en sağlıklı ge
lir kaynağı olan vergi gelirlerimizin yüzde 31'i, 1991 yılında iç ve dış borç faizlerine ayrılmıştır. 
Borç ve faiz batağı işte budur. 

Yanlış ekonomik, malî uygulamalar sonunda, 1991 türkiyesinde 13 trilyon borcu olan, if
lasın eşiğindeki bir Toprak Mahsulleri Ofisi; buğday, pamuk, çay pancar üreticisinin ürün be
delini ödeyemeyen bir devlet; müteahhidine 5 trilyon liralık borcunu ödeyemeyen bir devlet... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen öde sen... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Ödüyoruz, ödemeye devam ediyoruz; biz ödüyoruz, biz 

ödüyoruz, ne mutlu bize. 
BAŞKAN T- Sayın Tayan, cevap vermeyin, devam edin. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — 1991 yılının Ağustos ayında çalıştırdığınız orman işçisi

nin alın terini ödeyememişsiniz; Bağ-Kurluya ilaç bedelini ödeyememişsiniz... 
/ . _ , • ' • 

Yarattığınız ekonomik çöküntüden dolayı, vergisini, primini tahsil edemeyen devlet; 5 mil
yonun üzerinde işsizi bulunan, sanayileşmesi durmuş bir ülke; elektrik tüketimini artıramayan 
bir ülke ve milletçe hepimizi üzen, partiler üstü bir sorun, terör... 
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Evet, özellikle şimdi vereceğim tabloyu, kimseyi incitmek için değil; ama, gerçek olduğu 
için ve ne durumda olduğumuzu herkesin bilmesi için veriyorum : 1984-1991 yılları arasında, 
3909 terör olayı vuku bulmuştur değerli arkadaşlarım. 821 güvenlik mensubumuz; yani, bu-
say, assubay, asker ve polisimiz şehit olmuştur. 1 019 kişi yaralanmış, 1 003 vatandaşımız haya
tını kaybetmiştir. 1 173 terörist ölmüş, 83 terörist yaralanmıştır. 1984 yılında 75 olayla başla
yan terör, 1991 yılının sonunda, 1 165 olayı bulmuştur. Herkesin, DYP-SHP Hükümetinin dev
raldığı Türkiye'deki bu kanlı tabloyu bilmesi, bugünü anlaması bakımından gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte, 30 Kasımda güvenoyu alan Hükümetin devraldığı 
Türkiye budur. Ben, burada, kara tablo çiziyor değilim, devlet arşivlerinden aldığım resmî ra
kamları arz etmeye çalışıyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — O zaman, Hükümetin yalan söylüyor... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Şimdi, bir de, bu Hükümet üç ayda ne yapmıştır ona 

bakalım. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Hiçbir şey... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — öncelikle, Genel Kurulu ile, komisyonları ile, çalışan yasa 

yapan; olmadığı beğenilmediği takdirde, aynı yasayı tekrar görüşüp, yasalaştıran bir Meclis... 
18 adet genel görüşme ve Meclis araştırması önergesini büyük çoğunluğuyla kabul ederek gö
rüşmüş, işleme koymuş ve her haftanın iki gününde sözlü soruları cevaplamış; yani, denetim 
mekanizmasını çalıştırmış olan bir Meclis... Onsekizinci Dönem sonunda, 780 sözlü sorunun 
cevapsız bırakıldığı hatırlanırsa, yukarıda arz ettiğim hususların değeri daha iyi anlaşılır. 

önemli konuların televizyondan yayını suretiyle halk önünde tartışılmasını sağlayan bir 
Meclis çoğunluğu ve Hükümet... Her ay, parti liderlerinin, ülke sorunlarını kamuoyu önünde 
tartışabildiği açık oturumların televizyondan yayınlanması... tşte konuşan Türkiye budur. Bu 
İmkânı sağlayanlara, demokrasi adına, şahsım adına ve Grubum adına teşekkür ediyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Başka ne yapmıştır bu Hükümet? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Porno film oynatmıştır; işte Kültür Bakanınız da bu

radalar. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Sizin zamanınızda başladı ve hoşunuza giderek seyredi

yorsunuz anlaşılan!.. 
Devleti, borcunu öder hale getirmişşiz. Buğday üreticisinin trilyonları aşan alacağı öden

miştir. Çay, hayvan ve süt üreticisine olan borçlar tamamen Ödenmiştir. Sıra 2,5 trilyon tuta
rındaki pancar borcunun ödenmesine gelmiştir. 5 trilyon tutarındaki müteahhit alacağının önemli 
bir kısmı da ödenmiştir. 

Kamu kesiminde çalışan işçilerimizin -hani, şu imza attığınız- toplusözleşme farkları, ge
cikerek de olsa tarafımızdan ödenmiştir ve ödenmeye devam edilmektedir. 

Orman işçisinin alın terinin karşılığı, aşağı yukarı, tamamen ödenmiştir. 
Orta direği yok edici yanlış politikalar sonunda, Bağ-Kur mensupları primlerini ödeyeme

mişlerdir. İktidarımız, Bağ-Kur borçlarının 2 trilyon tutarındaki anaparasının ödenmesi şar
tıyla 13 trilyon tutan faiz ve cezalarını silmiştir. 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere ödenen 50 bin lira aylık, yasada yapı
lan değişiklikle 160 bin liraya çıkarılmıştır. \9n6 yılında, hiç prim ödenmeden sağlanmış olan bu 
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sosyal güvenlik müessesesini kuranlardan Allah razı olsun. 1976 yılında çıkarılan bu yasa ile, 
kimsesiz, muhtaç ve güçsüze 730 lira para veriliyordu ve bu para ile o gün gariban vatandaşı
mız, 248 ekmek alabiliyordu. Geçen sene ödenen 50 bin lirayla ise, ancak 50 ekmek alınabil
mekteydi. 

Kore ve Kıbrıs gazilerinin kamu ve özel sektörde çalışanlarına ve emekli aylığı alanlarına 
da şeref aylığı bağlanması yasalaşmıştır. 

Erkeklerin 25, kadınların 20 çalışma yılını doldurmaları halinde, yaş sınırı gözetilmeden 
emekli olmaları sağlanmıştır. 

Millî Savunmamızın modernizasyon çalışmaları Hükümetimiz tarafından hızlandırılmış
tır. Bu cümleden olarak, askerlik süresi 18 aydan 12 aya indirilmiştir. 

Hastane kapılarında paran yoksa öl devri kapanmıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 
Yeşil kart uygulaması, pilot bölgede başlamış olup, yaygınlaştırma çalışmaları sürdürül

mektedir. 
Ezilmiş, unutulmuş küçük çiftçinin, anaparayı ödemek kaydıyla, borçlarının 5 milyon li

raya kadar olan bölümünün faiz ve cezalan silinmiştir. 
Tahsil edilemeyen vergi alacaklarının faiz ve cezalarının yüzde 30'unu ödeyenlerin kalan 

faiz ve cezaları silinmiştir. Bu yasa, Çankaya'dan, mutad veçhile dönmüş, mutadı veçhile tek
rar Yüce Meclisten geçirilecek ve tasdike gönderilecektir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Gerek vergi, gerek Bağ-Kur, gerek SSK primleri ve gerekse küçük çiftçi borçlarının anapa
raları kuruşuna kadar tahsil edilmekte olup, silinenler, sadece, tahsili mümkün olamamış ceza 
ve faizlerin bir bölümüdür. 

Yine, 26 Mart 1989 yerel seçimlerinden sonra elleri kolları koltuğa bağlanan ve bağlanma
yan tüm belediyelerin 900 milyarlık borcu silinmiş, 4,5 trilyonluk sair borçları konsolide edil
miştir. Böylece, zor durumda olan belediyelerimizin yeniden halka hizmet edebilmeleri müm
kün kılınmıştır. Memurun, emeklinin dul ve yetimlerin, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon bas
kısından kurtarılmalarını sağlamak üzere 25 trilyonluk bir kaynak ayrılmıştır. Yeni öğretmen
lerimizi inciten yeterlik sınavı kaldırılmıştır. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadelede hukuk 
devleti anlayışından ayrılmayan Hükümetimiz, teftiş kurullarına intikal etmiş 33 adet raporu 
hasıraltı etmeden, zorla suçlu yaratmak gayretine de girmeden, yetkili merci olan cumhuriyet 
savcılarına teslim etmiştir. 

M. RAUF ERTEKIN (Kütahya) — Hükümet de ilk fireyi verdi.:. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Özellikle, KİT'leri ve diğer kuruluşları sömüren, "da

nışma kurulları" adı altındaki tüm arpalıklar lağvedilmiştir. Uygulamaya konan ekonomik den
geleme ve onarım programı çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesini yatırımların hızlandırıl
masını, işsizliğin önlenmesini, ihracatın artırılmasını, adil gelir dağılımının sağlanmasını, öde
meler dengesinin iyileştirilmesini hedefleyen 1992 yılı programı yürürlüğe konulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esasen, bu bütçe sarf edilmiş bir bütçedir; 1992 yılının 
gelirleri daha dünden harcanmıştır. Bu bütçe, geçen yılla ve iktidarın yaptıkları ve yapamadık-
lanyla bağlıdır. Bu bütçe, esasen, bir derlenme toparlanma bütçesidir; bugünkü iktidarın ar
zularını tam olarak ifade edebilen bir bütçe değildir; mümkün de değildir. Bu bütçe, Altıncı 
Beş Yıllık Planın üçüncü dilimine göre, mümkün mertebe ahenkli hale getirilebilmiştir. 
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1992 yılında yüzde 5,5 lik bir büyüme hızı öngörülmüş; yalnız 1991 yılındaki düşük sevi
yeli kalkınma hızı -yüzde 2,5'luk nüfus artışı da dikkate alınırsa- geçen yıl reel bir gerilemenin 
olduğu açıkça gösterilmiştir. 

1992 yılında ithalatın 23,3 milyar dolar, ihracatın ise 15,8 milyar dolar olacağı tahmin olun
maktadır. Türkiye, ihracatını hızla artırmak mecburiyetindedir. Bu yönden, Hükümetin almakta 
olduğu ihracatı teşvik tedbirlerini uygun görüyor ve yakından izliyoruz. 

1992 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısıyla, genel ve katma bütçeli kurumlarımız 
için 207 trilyonluk ödenek ayrılmış olup; bunun 83 trilyonu personel harcamalarına, 20 trilyon 
lirası diğer carî harcamalara, 24 trilyon lirası yatırımlara ve 77 trilyonuda faiz ve transfer har
camalarına ayrılmıştır. 

Yılda 42 trilyon borç faizi ödenek durumunda kalan bir Türkiyenin, konsolide bütçe ge
lirleri ise 175 trilyondur. Bu bütçeyle öngörülen enflasyonun, yüzde 40'ı rakamlarda olması 
beklenmektedir. Bu nasıl olacaktır?., önce, israftan kurtulmuş, malî disipline sahip bir bütçe 
gerekli olmuştur. Huzurlarınızda, bu bütçeyi, DYP Grubu olarak, bu vasıfta ve nitelikte gö
rüyoruz. -, 

Meclisimizin öğleden önceki oturumunda konuşan Refah Partisinin Genel Başkanı muh
terem Erbakan, dış seyahatlerden ve israftan bahsettiler. Hoca, renkli bir simadır, iyi güldürür. 

Neymiş?.. Beyaz Rusya'ya seyahat düzenlenmiş ve buraya 175 kişi götürülmüş... Dinleyen 
vatandaşlarımızın zihnini çeleceğini sanıyor... 

Oysa, dış seyahatlerde, iştirakçi özel sektör temsilcileri, tüm masraflarını kendi ceplerin
den ödemektedirler. (DYP sıralarından alkışlar) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sen anlamamışsın... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — öte yandan, yine, Hocamız, içki üretiminden bahsetti

ler. Bu ülkede üç sene Başbakan Yardımcılğı yapan Sayın Erbakan değil midir?.. Peki, Başba
kan Yardımcısı iken -sormak gerekir- içki fabrikalarını kapatmak için ne yapmıştır?.. (RP sıra
larından gürültüler) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Git de Demirel'e sor. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Enflasyonu düşürmek için ikinci tedbir, kamu kesimi 

borçlanma gereğinin, bu yıl, gayri safî millî hâsılanın yüzde 8,8 oranına düşürülmesidir. Kamu 
kesimi borçlanma gereği, 1991'de yüzde 12,6 olmuştur; bir faciadır. Bu oranın, birkaç yılda, 
daha da aşağılara düşürüleceğine inanıyoruz. Enflasyonla mücadelede, denk bütçe, gerçekçi 
bütçe anlayışı önemli yer tutar; sadece parasal tedbirlerle enflasyonu düşürmek mümkün de
ğildir. Üretime, yani arza önem veren bir ekonomi anlayışı gerekir. Bu bütçede böyle bir anla
yışı görüyoruz. -

Ocak ayında kamu kesimi borçlanma gereği hayli azalmıştır. Şubat ayı enflasyon oranının 
yüzde 5,5'lere düşmesi de iyi bir işarettir. 

Hazırlanan KİT reformuyla da enflasyon önemli ölçüde aşağıya çekilecektir. Türkiye, KİT 
sorununa mutlaka bir çözüm yolu bulmalıdır. Bu konuda gerçekleşen çalışmaları sevinçle kar
şılıyoruz; sonuçlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerçeklerden uzak, saplantılı tutumla bir ye
re varmak mümkün değildir. Bu konudaki özelleştirme ve özerkleştirme çabuklaştırılmalı, hız
lı ve açık kararlarla konunun üzerine gidilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki, KİT'lerdeki satış kârlılığı oranı 1985'te yüzde 10,8 iken, 1986'da yüzde 
8,4'e, 1987'de 7,1'e, 1988'de6,3'e, 1989'da da 4,4'e, 1990 yılında ise yüzde l'e düşmüştür. 1991 
sonuçlarının daha da kötü olacağı sanılmaktadır. 

— 73 — 



T.B.M.M. B : 46 10 . 3 . 1992 O : 3 

Bu Hükümetin işi zordur. Ağır bir miras almıştır; ama, önemli olan, zoru başarmaktır. 
Arkasında büyük bir halk çoğunluğu ve desteği olan Hükümetin, uyumlu çalışması, iyi niyetli 
çalışması, çözümleride peş peşe getirecektir. 

Geçen Hükümetin, özellikle temmuz ayından itibaren uyguladığı seçim ekonomisi politi
kasının kokusu ve acısı şimdi çıkmaktadır. Bu, bir ekonomik kuraldır. Savurgan, sorumsuz, 
alelacele, oy avcılığına dayanan, günlük karar ve politikaların olumsuz etkilerini yaşıyoruz. 

Geçen Hükümetin bu yanlış ve ülkeye çok zararlı seçim ekonomisi uygulamalarına karşı
lık, Koalisyon Hükümetimiz, 20 Kasımda 22 trilyonla aldığı tedavüldeki para hacmini, 100 gün 
sonra, bunca borç ödemelerine rağmen, 22 trilyonda tutabilmiştir. Bu borçları da para basma
dan ödeyebilmiştir, tşte, fark buradadır. 

Bütçede, eğitime, son on sene, gayri safî millî hâsıladan ayrılan pay yüzde 2,5'tir. Geliş
miş Batı ülkelerinde bu rakam yüzde 8'den aşağı değildir. 

1992yılı bütçesinde eğitime ayrılan yüzde 5,5'lik pay, atılmış önemli bir adımdır. Yine, sağlık 
hizmetlerine, gayri safî millî hâsıladan ayrılan payın, geçmiş yıllara oranla önemli bir artış kay-
detmesinide sevinçle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, 40 bin köyümüzün 3 500'ünde içme suyu yok
tur. Son on yılda, köy hizmetlerinde, yol ve su hizmetlerinde gerileme olmuştur. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)'— Yalan söylüyorsun! 
TURHAN TAYAN (Devamla) — 1980'den önce yapılan yolların ve içme suyu şebekeleri

nin bakımı bile yapılamamıştır. (DYP sıralarından alkışlar) Halen, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü emrindeki makine parkının yarıdan faslası, bakımsızlıktan çalışamaz durumdadır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

öte yandan, son yıllarda, Köy Hizmetlerinin makine parkı döner sermaye emrine veril
miş; Köy Hizmetleri, köye hizmet yerine, parayı veren kişi ve müteahhitlere hizmet eder hale 
getirmiştir. Köy muhtarlarımız, Köy Hizmetleri müdürlüklerinden yıllarca eli boş dönmüştür. 
Bu yıl Köy Hizmetleri yatırımlarına ayrılan ödeneği, umutlu bir gelişme olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; içinde yaşadığımız yüzyıl, çevre yüzyılıdır. Doğa ve çevreyi 
kirletmek, gelecekten yemek, gelecek neslin hakkını yemektir ve haksızlıktır. Bu bütçenin açık 
niteliklerinden biri de, çevre sorunlarına ayrılan payın, geçmişe oranla artırılmış.olmasıdır. So
runun ciddiyetle anlaşılmış olması önemlidir. "Kirleten öder" ilkesine yaklaşımı gerçekçi bu
luyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; adaletin geciktirilmeden dağıtılması temel hedeftir. Geciken 
adalet, adalet değildir. Hâkimlerin, maddî ve hukukî güvenceye kavuşturulması en başta gelen 
beklentimizdir. Yakın geçmişte, davaya bakan hâkimlerin, kişisel hesaplara göre, apar topar 
değiştirilmesi unutulmuş değildir. Yargıya, adalete saygıyı rencide eden bu devirler, bir daha 
açılmamak kaydıyla artık kapatılmalıdır. Hukuk devleti temel anlayışı, yargı bünyesindeki olum
suz oluşumdan yara almamalıdır. 

Hükümetimizin, dış politikada sergilediği, kişilikli, saygın ve aktif politikayı olumlu kar
şılıyoruz. Türk dış politikası, geleneksel modelinden uzaklaştırılarak, kişiler üzerinde kurula
maz ve yürütülemez, dış politika, ülkelerin karşılıklı menfaati üzerine kurulur ve dostluklar, 
ilişkiler, devletten devlete gelişir. Maceracı ve duygusal bir dış politikayı reddederiz Hükümeti
mizin uyguladığı dış politikanın kısa zamanda olumlu sonuçlarını görüyoruz. 
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Dünya hızla değişmektedir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü, yerine kurulan Bağımsız Dev
letler Topluluğunun şu andaki sıkıntılarını ve Avrupa'da bütünleşmeyi yakından izleyen Hü
kümetimizin, özellikle Kafkaslarda oluşan Türkî cumhuriyetlere yakın ve olumlu yaklaşımı dik
kate değerdir. Bu ülkelere, bağımsızlıklarına ve içişlerine karışmadan, onlara örnek davranış
lar sergileyerek hızla yaklaşılmasını sevinçle karşılamaktayız. Bu ülkelerin, AGİK'e birleşmiş 
Milletlere kabul edilmesi sırasında Hükümetimizin gösterdiği destek, yerinde olmuştur. Bir as
ra yakın esir kalan bu ülkelerin Türk ve Müslüman olan halklarına kardeşçe yaklaşım, mem
nuniyet vericidir. Bu ülkelerle hemen kurulan diplomatik ilişkiler isabetli olmuştur. 

Öte yandan, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a ait olduğu AGIK kararıyla da kesinleşen Dağ
lık Karabağ'da giriştiği katliamı, Doğru Yol Partisi Grubu olarak nefretle kınıyoruz. Hüküme
timiz, diplomatik yoldan, bu facianın önlenmesi konusunda üzerine düşeni yapmaktadır, özel
likle Ermenistan'a giden her türlü mal ve sevkiyatın kontrol altına alınmış olması sevindiricidir. 

Yine Hükümetimizin, Yugoslavya'daki gelişmeleri yakından izleyerek, yeni oluşan, Ma
kedonya, Slavonya, Bosna-Hersek gibi ülkeleri tanımış olmasını sevinçle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türkiye'nin en önemli sorunu huzur ve gü
vendir. Zira, ülke, terör felaketiyle karşı karşıyadır. Bu sorun mutlaka çözülmelidir. Terör soru
nu hallolmadan, ne enflasyonu ne de işsizliği çözmenin mutluluğunu yaşayamayız. Terör, bir 
partinin sorunu değildir, partilerüstü bir sorundur, devlet sorunudur; bu sorun, mutlaka, hu
kuk devleti anlayışıyla halledilmelidir. 

DYP-SHP ortaklık protokolünde, bu konuya şöyle yaklaşılmaktadır : "Türkiye, devleti, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü tartışılamaz. Tür
kiye'nin üniter devlet niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel bir be
raberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün so
nucudur. Bu birlik ve beraberliğin zedelenmesinin kesinlikle kimseye yararı yoktur. Bu neden
le, Türkiye'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, her şartta, sonuna kadar savun
maya ve kesinlikle korumaya kararlıyız" 

Değerli arkadaşlarım, yine DYP-SHP Hükümet Programının 11 inci safhasında, "Ülke
mizde, uluslararası anlaşmalarda kabul edilen azınlıklar dışında hiçbir yurttaşımız azınlık de
ğildir. türkiye'de herkes eşittir ve birinci sınıf yurttaştır. Herkesin kendi anadilini, kültürünü, 
tarihini, folklorunu, dinî inançlarını araştırması, koruması, geliştirmesi, temel insan hak ve 
özgürlüğü kapsamı içerisindedir. Bu haklar, yasalar çerçevesinde sağlanacaktır. Ancak, devle
tin resmî dili, Bayrağı, simgeleri, sınırları veTürkiye Cumhuriyetinin hükümranlık hakları her 
türlü tartışmanın dışındadır. Terör ve anarşi yaratanlar ve şiddet kullananlar, hukuk içinde mut
laka etkisiz hale getirilecektir" denmektedir. 

Bu görüşler, sanıyorum hepimizin birleşeceği görüşlerdir. Nitekim, 26 Aralık 1991 günü 
yapılan terörle ilgili genel görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel bir mutabakat 
sağlanmıştır. 

Çağımızda, silahla, şiddetle, terör yoluyla hak elde etme dönemi kapanmıştır. Bu bölgede 
yaşayan vatandaşlarımızla şu veya bu sebeple -devlet arasına girmiş olan nifak sökülüp atıla
caktır. Hükümetimizin, bölge insanımıza şefkatle yaklaşımı, sonuçlarını vermeye başlamıştır. 
Vatandaşa şefkatle, güven vererek, hizmet vererek yaklaşım, etkili ve faydalı bir çözümdür. Te
rör sorunu, bu Yüce Meclisin sorunudur, devletin sorunudur, Hükümetin sorunudur, hepimi
zin sorunudur değerli arkadaşlarım. 

— 75 — 



T.B.M.M. R : 46 10 .3 .1992 0 : 3 

Sayın Başkan, sayın milletekilleri; Hükümetimizin, Bulgaristan'dan ülkemize göç eden va
tandaşlarımızın sorunlarına büyük ağırlık vermesini sevinçle karşılıyoruz. 1989'da büyük göçe 
tabi tutulan ve ülkemizde kalan 260 bin soydaşımızdan 240 bininin vatandaşlığa geçiş işlemleri 
tamamlanmıştır. Soydaşlarımızın Bulgaristan'da kalan ve zorla kamulaştırılan taşınır-taşınmaz 
mallarının iadesi için emlak anlaşması hazırlanmış olup, bugünlerde Bulgaristan Hükümetiyle 
bir araya gelineceği haberi mutluluk vericidir. Göç eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
soydaşlarımızın emekliliklerine müessir olacak hizmetlerinin birleştirilmesi anlaşma metnide 
son şeklini bulmuş olup, konu, buîgaristan Hükümetiyle ele alınacaktır. Parçalanmış ailelerin 
birleştirilmesi işlemleri hemen hemen tamamlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
lığına geçen 1 800 öğretmene kadro imkânı sağlanmıştır. Soydaşlarımız için planlanan konut
ların süratle tamamlanması için her türlü gayret sarf edilmekte olup, 1992 sonunda bitirilmesi 
için çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin, Ege tütün piyasasında uyuladığı fi
yat ve ödeme politikası, tütün üreticisinin memnuniyetini mucip olmuştur. Yakında açılacak 
olan Karadeniz ve Marmara tütün piyasasında da aynı olumlu politikanın uygulanacağından" 
şüphemiz yoktur. Yine, Hükümetimizin, zeytin destekleme alımlarında, imkânlar ölçüsünde 
hayli iyi bir fiyat vermesi ve gecikmeden ödeme yapması, zeytin üreticisini sevindirmiştir. Son 
yıllarda ölüme terkedilen koza ve ipek piyasasında da üreticeden yana uygulamalar beklen
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en önemli ihracat kalemimiz olan tekstil sanayimiz 
sıkıntı içerisindedir. Türkiye'ye, kalitesiz damping fiyatlı malların girişi, sıkıntının en başlıca 
sebebidir, özellikle uzakdoğu ülkelerinden gelen tekstil ürünleri rahatsızlık yaratmaktadır. Yerli 
sanayimizin maruz kaldığı haksız rekabete çare bulunacağına dair Sayın Maliye Bakanımızın 
beyanını sevince karşılıyoruz. 

İşsizlik sorununun had safhada olduğu bir dönemde, emek-yoğun tekstil sanayiini böyle 
bir haksız rekabetle baş başa bırakmanın anlamının olmayacağı açık ve aşikârdır. 

Nüfus artışına paralel olarak, vatandaşın konut edinebilmesi için gereken ucuz kredi me
kanizmaları oluşturulmalıdır, özellikle, hiç evi olmayana kredi vererek vatandaşı konut sahibi 
yapacak projeler üzerindeki Hükümet çalışmalarının sonuçlarını ümitle beklemekteyiz. 

Geçmiş yıllarda toplu konut projelerinin tıkanışını ve tükenişini üzülerek gördük. "Evsize 
ev yerine parası ve imkânı olana ev" anlayışı, sorunu çözememiştir. Ülke, konut mezarlığı ha
line gelmiştir. 

Tarımımız korunmalıdır. Ülkemiz, Batının süttozu dağlarının çaresiz tüketicisi; on yıl ön
ce kesilmiş soğuk depo etlerinin tüketicisi olamaz. Hükümetimizin bu yönde aldığı önleyici 
tedbirleri olumlu buluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 mâlî yılı bütçesinin, ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı haktan niyaz ediyor, Yüce Meclisi, şahsım ve Partim adına saygıyla selam
lıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhan Tayan. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz'ın, 
Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri ve ayakta alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 1992 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini dile getirmek üzere 
huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Henüz milletçe, acısı yüreğimizde tazeliğini koruyan, Zonguldak'taki maden kazasında 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki çığ afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve Yu
karı Karabağ'da Ermeni çeteleri' tarafından katledilen Azerî kardeşlerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçe, tek başına hazırlanacak bir doküman değildir; bütçe, tek 
başına değerlendirilecek bir doküman da değildir. Bütçenin, bir ekonomik strateji çerçevesin
de hazırlanması, hükümetin siyasî taahhütlerini ve vaatlerini gerçekleştirecek objektif hedefle
re sahip olması gerekir. Geçtiğimiz sekiz yıl içinde, Anavatan iktidarı döneminde, bütçelerin 
ekonomik değerini hâkim kılan bir siyaset kararlılığı, gösterilmiştir. Bu güzel gelenek, maale
sef, koalisyon Hükümetinin daha ilk bütçesinde bozulmuştur. Kendi siyasî taahhütlerini gör
mezlikten gelen koalisyonun hazırladığı bu bütçenin, tek ve açık bir yorumu vardır : Hükü
met, halkını unutmuş, kendi koalisyon dengesini sağlama telaşına düşmüştür. (ANAP sırala
rından alkışlar) Bu telaş, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı koalisyon dönemleri beceriksizlikleri
nin günümüzde nükseden yeni bir örneğidir. 

Türkiye'nin dengelerini kurmak için yola çıkanlar, dördüncü aylarında, daha kendi den
gelerini kuramamışlardır. (ANAP sıralarından "Bravo" seslere, alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Erbakan senin görevine talip, dikkat et. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bugün bütçesini görüştüğü

müz Koalisyon Hükümeti, 20 Kasım günü kurulmuş, 28 Kasımda da Yüce Meclisten Güveno
yu almıştır. Yani, 110 günden beri iş başındadır. Bu bütçe görüşmesi, aynı zamanda, hüküme
tin, 100 günü aşan icraat dönemini değerlendirmek için de bir vesiledir. 

Şimdi, nereden çıktı bu 100 gün derseniz; müsaadenizle onu, bugünkü Sayın Başbakanın 
ağzından cevaplandırayım. Tarih 23 Kasım 1979'dur, yer Cumhuriyet Senatosudur, gündem hü
kümet programıdır : "Niye 80 değil yahut 150 değil di 100 gün?.. Bu, Batı siyasî literatüründe 
denenmiş şeylerdir, oralarda gördüğümüz metotlardan birisidir, tik 100 gün, her hükümetin 
fevkalade önemli 100 günüdür. Bu 100 gün zarfında, bir hükümet, kuvvetini kaybeder değil; 
ama küvetinin en sağlam olduğu yerdedir, popülaritesinin en sağlam olduğu yerdedir. Memle
ketin bazı ana meselelerini sürükleyip götürmesi lazımdır." 

Evet, Sayın Başbakan böyle söylüyor. Şimdi, bakalım, bu Hükümet, en kuvvetli olduğu 
şu 100 küsur gün zarfında, memleketin bazı ana meselelerini, bu arada baba meselelerini sü
rükleyip götürebitmiş midir?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buna bakarken haksızlık yapmak istemiyorum. Onun için, yine Sayın Başbakanın ölçüle
rini kullanacağım. Bu sefer, tarih 18 Mayıs 1974'tür, 100 gününü dolduran Birinci Ecevit Hü
kümetinin Bütçesi görüşülmektedir ve Sayın Başbakan, o zaman, Ana muhalef Partisi Lideri 
sıfatıyla bu kürsüden konuşmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen ne yapıyordun o zaman? (ANAP sıralarından "otur 
yerine" sesleri) 

BAŞKAN — Sessizce dinleyelim arkadaşlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "100 gün zarfında bir hükümetin neyi yapacağı, neyi 

yapamayacağı intiba halinde meydana çıkar. Gerçi, 100 gün zarfında her şeyi yapmadınız diye 
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bir hükümetin üstüne varmak kolay değildir; ama, neyi yapıp neyi yapamayacağı ortaya çıkar; 
tasavvurları görünür, harnonisi görünür, ahengi görünür, iş tutuş tarzı görünür, zihniyeti gö
rünür. Aslında, sorumluluk deruhte ektikten sonra, o percereden bakıldığı zaman, meselelerin 
bir kısmının değişik görünüp görünmediği de fark edilir..." 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Pehlivan olduğu belli olur yani... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Bütün bunlara bakarark hükümetin 100 günlük ic

raatını değerlendirmekten sarfınazar edecek değiliz. 100 günlük hükümetin bir hayli icraatı 
var aslında; ama, bize göre müspet icraatı 3 günlük bir hükümetin yapacağı kadar az, bize 
göre kusurlu icraatı, on senelik bir hükümetin yapacağı kadar çok." (ANAP sıralanndan alkışlar) 

Ben söylemiyorum, Sayın Başbakan söylüyor... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından alkışlar " ! " ) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Kim söylemiş? Ben mi söylemişim? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, 1974'te, 100 günlük Ecevit Hükü
meti için bunları söylüyor. Aslında, karıştırmakta haklısınız. Çünkü, Sayın Başbakan bunları 
söylerken, bugünkü halini tarif ediyor. (ANAP sıralarından alkışlar) Hem de, "efradını cami, 
ağyarını mani" dedikleri gibi tarif ediyor. 

Sayın Demirel, 1975, 1976, ve 1977 yıllarında koalisyon hükümetlerinin Başbakanıdır. 1978 
başında Sayın Ecevit'e devrettiği miras, hiç de övünülecek bir miras değildir. 

Sayın Başbakan, bugün, kamu sektöründeki borçlanma gereksiniminin gayri safı millî hâ
sılaya oranının çok yüksek olmasından yakınıyor... Ecevit Hükümetine devrettiği oran yüzde 
10,4'tür, döviz rezervleri erimiş durumdadır. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Şimdi kaç?... 
AHMET ŞEREF ERDEM (burdur) — Avukatlığa mı başladın?.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, devam ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Döviz rezervleri erimiş durumdadır. Altın dahil, Sa-

yın DemirePin, Sayın Ecevit'e devrettiği tüm rezervler 630 milyon dolardan ibarettir. Sadece 
1977 yılı cari işlem açığı 3 milyar 140 milyon dolardır. Hiçbir döviz ödemesi yapılamamaktadır. 

MEHMET ÇEBl (Samsun) — Aynı, baban gibi konuşuyorsun... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — KİT ürünlerine zam yapılmamakta, döviz kuru ve 

petrol fiyatları düşük tutularak, yüksek sübvansiyonlarla -Türk ekonomisi, dünya ekonomisin
den tecrit edilmek pahasına- enflasyon sunî olarak düşük tutulmaya çalışılmaktadır. Aslında, 
kâğıt üzerinde yüzde 24 olarak görünen enflasyon aldatıcıdır. Çünkü, Sayın Demirel, Ecevit 
Hükümetine, ekonomiyi, patlamaya hazır bir saatli bomba gibi devretmiştir. 

Sayın Ecevit'in, enkaz devraldığını söylemesi karşısında, Sayın Demirel'in tepkisine bakı
nız. (DYP sıralarından gürültüler) 

Karıştırmayın; ben söylemiyorum, Sayın Başbakan söylüyor. (DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sen karıştırıyorsun. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Türkiye'nin ekonomisinin enkaz olarak vasıflandı
rmas ına ne sebep vardı... Türkiye'de kurtarıcılık lazımdı. Türkiye'yi kurtarmak için ne la
zımdır; Türkiye'nin batmış olmasının ilan edilmiş olması lazımdı ve Türkiye'nin bir kurtarıcı
ya ihtiyacının gerekçeleri lazımdı. 
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Buyurun, haydi çıkın bakalım; müflis ilan ettiğiniz memleketinize kredi sağlayacaksınız... 
Kredi kişiye verilmez; kredi, devlete verilir. Ondan sonra çaldığınız kapılar yüzünüze kapanır. 
Siz değil misiniz kendi ülkenizi enkaz ilan eden... Efendim, gerçekçiymiş... Gerçekçi falan de
ğil, bühtan ettiniz, bühtan... İftira ettiniz Türkiye'ye." (ANAP sıralarından alkışlar.DYP sıra
larından gürültüler) 

Bu sözler de, 16 Şubat 1979'da, Anamuhalefet Lideri olarak, Sayın Demirel tarafından 
bu kürsüden söylenmiştir. 

Yani, eğer, iktidarı devreden Sayın Demirel ise, şikâyet etmek bühtandır; ama, eğer devra
lan Sayın Demirel ise, şikâyet, kendisinin müktesep hakkıdır. (ANAP sıralarından "Bravo ses
leri •, alkışlar) 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Babanın çiğnediği sakızı sen de çiğniyorsun... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu, türk siyasî hayatının, böyle, tek taraflı işleyen 
bir kanunudur. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Aynı sakızı çiğniyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz devam ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Edemiyorum, müdahale ediyorlar... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın DemirePin otuz yıllık si

yasî hayatında, siyasî literatürümüze kazandırdığı bir çok vecize vardır; "Dün dündür, bugün 
bugündür'' gibi, "Yollar yürümekle aşınmaz" gibi... (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Ama, kendisinin bir sözü var ki, katılmamak mümkün değildir. Sayın Demirel, Hüküme
tin şikâyet yeri değil, çare yeri olduğunu söylemiştir. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) Şim
di, eğer bu doğruysa, bu Hükümet, bizden şikâyet etmek hakkına sahip değildir. (ANAP sıra
larından alkışlar) Çünkü, şimdi artık, bu Hükümetin görevi, çare bulmaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ah Özal olmasa... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Bu işi bana devredenler benden hesap soramazlar" 

derseniz, hem geçmişte söylediklerinizle hem de bu günkü konumunuzla ters düşersiniz. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun) — 1980 öncesinden bahset, 1980 öncesinden.. Şimdi hesabını 
vereceksin. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sus be!.. Yeter!.. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakika... 
Değerli arkadaşlar, Mecliste, telefon muhaberesi gibi müzakere olmaz. Kürsü hatibindir, 

hatip konuşacaktır. 

Sayın Mehmet Cebi, susunuz! Parti sözcüleri konuşmuştur, Sayın Başbakan cevap vere
cektir... 

Şu anda kürsüde konuşma hakkı sayın hatibindir, dikkatle dinleyiniz. 
Buyurun Sayın Hatip. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, milletimizin, şikâyetlerini dile 

getirme hakkı, artık, muhalefete, yani bize aittir. 

— 79 — 



T.B.M.M. B : 46 10 . 3 . 1992 O : 3 

Bakınız Sayın Demirel, aynı oturumda, yani 1979 şubat ayında ne diyor; "1978 başında 
almaktan yakınıp durduğunuz şartlan, kimse size devretmedi; siz, kendiniz talip oldunuz ve 
bunları kötü buldunuz; bunları, bir hükümetin gitmesi için kâfi derecede kötü buldunuz; ama 
siz geldiniz! Kendi ölçünüzle kendinizi ölçün bakalım." 

Şimdi bende Sayın Demirel'in öğütlerine uyarak, bu Hükümeti, kendi ölçüsü ile ölçmeye 
çalışıyorum ve Hükümete soruyorum : Siz, nasıl bir Türkiye'nin yönetimine talip olduğunuzu 
bilmeden mi iktidar oldunuz? Mesela siz, yüzde 20 enflasyon beklerken yüzde 60 enflasyon 
mu buldunuz? 

Tam tersine, UDÎDEM uzmanınız, 1991 Eylül ayında aynen şöyle diyordu : "Biz iktidara 
gelince enflasyonu 24 saatte kontrol altına alırız, bir yılda da yüzde 30'lara çekeriz." 

Hem de bunları söylerken, 1991 yılı enflasyon oranının yüzde 85 olacağını hesaplıyordu... 
Yani, üç ay sonrasını görmekte dahi bu kadar fahiş hata yapmıştır. Halbuki, 1991 yılı rakamla
rı, umdukları gibi veya korktukları gibi yüksek çıkmadı, yüzde 85'ten çok daha düşük çıktı; 
ama buna rağmen 1992 yılı enflasyon hedefim tespit ederken, yüzde 30 değil yüzde 42 olarak 
tespit ettiler. Ben merak ediyorum, bu Hükümet, acaba hangi konuda bilmediği bir şeyle kar
şılaşmıştır? Yoksa, devletin iç ve dış borçlarımı bu Hükümet için sürpriz olmuştur? 

Hayır sayın milletvekilleri, bunların hiçbiri olmadı; bu Hükümet, bunların hepsini bile 
bile, bunları alabildiğine istismar ederek, Sayın Başbakan kendisini "kurtarıcı baba" ilan ede
rek milletimize kesin bir taahhütte bulundu. Enflasyonu, 500 günde yüzde 10'un altına indire
ceğini taahhüt etti; yani hem süre hem oran vererek taahhütte bulundu. 

Sayın Başbakan, televizyondaki bir açıkoturumda, bu taahhüdünün geçerli olup olmadı
ğını sordum, milletin gözünün içine baka baka, geçerli olduğunu söyledi. (DYP sıralarından 
"Sabırlı olun, daha 100 üncü gününde" sesleri) 

Bu gün 10 Mart 1992'dir ve 500 üncü gün, 1993 yılının Nisanında dolacak. Bakıabiz size 
bir 25 gün daha veriyoruz. Gelecek sene nisan ayı sonunda enflasyonun ne olacağını, yaşar
sak, hep birlikte göreceğiz 

Ben buradan, şu televizyon kamerasından, milletimin gözünün içine baka baka iddia edi-
yoyrum ki, mahcup olacaksınız, (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sizin gibi... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bunu görmek için zaten falcı olmaya da gerek yok. 
Para politikasını uygulamakla görevli Merkez bankasının Başkanı dahi, 500 gün hedefi

nin gerçekleşmeyeceğini söylemiştir. Son aylarda yapmaya başladığınız gibi, binbir emekle bi
riktirilen döviz rezervlerini eritseniz bile, taahhüdünüzü yerine getirmeniz mümkünvdeğildir. 
Çünkü, çok büyük iddialarla açıkladığınız ekonomik paketten, enflasyon derdine deva olacak 
hiçbir şey çıkmamıştır. Tersine, bugüne kadar aldığınız bütün kararlar, çıkardığımız kanunlar, 
Devletin sırtına, enflasyonu artıracak yeni yükler getirmiştir. Genel ekonomik politikanızın esas
larını hiç kimse bilmiyor. Dağınıklık içinde, araştırmadan, İncelemeden, düşünmeden, bölük 
pörçük kararlar alıyorsunuz. Ekonomiden sorumlu bakanınız, Hükümetin 100 üncü, ekono
mik paketin 40 inci günü yaptığı basın toplantısında, ekonomide doğruları aradığını söylüyor. 
Yani, önce ateş edip sonra nişan alıyorsunuz. Bakanlar, fonu yükselen malları gazetelerden öğ
reniyorlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anlayamamışsın.,.' 
A. MESLTT YILMAZ (Devamla) — "Benim çiftçim, benim işçim, benim esnafım, benim 

memurum, benim emeklim" dediğiniz ihsanlardan, vergisini,, banka borcunu, sigorta primini 
ödeyenlere hiçbir şey vermediniz. Tersine, memura, emekliye, 6 ay için verdiğinizi daha 3 aya 
varmadan geri aldınız. 
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Seçim beyannamenizde, "Devletin ürettiği temel mallara zam yok" dediniz, "zam politi
kasına son" dediniz; ama zam yapmadığınız mal kalmadı. 

"800 liralık mazotu 3 misli fiyata satmak için Allah'tan korkmak lazım" dediniz; gelir 
gelmez mazotu, maliyet fiyatının, yani ithalat maliyetinin 4 misline çıkardınız... (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Halkın kullandığı tüpgaza, gelir gelmez yüzde 50 zam yaptınız, ertesi günü yüzde 40'ını 
geri aldınız... Eğer gerek yoksa niye zam yaptınız; gerek varsa niye geri aldınız?.. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Çiftçi borçlarının faizim silmek için 5 milyonluk sınır koydunuz; ama milyarlarca liralık 
vergi borçlarını affederken sınır koymaya yanaşmadınız. 

Sayın milletvekilleri, çiftçi borçlarının affı denilince, müsaadenizle, Sayın Başbakanın 10 
Kasım 1969'da, gene bu kürsüde yaptığı bir konuşmayı nakletmem lazım : "Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından, Ziraat bankasına 500 liraya kadar borcu olan vatandaşın borcunun affının 
ortaya konduğunu biliyoruz. Biz diyemez miydik aynı şeyi? yahut da, açık artırmaya çıkıp, 
'biz 1 000 liraya kadarını affediyoruz' diyemez miydik? 

Muhterem milletvekilleri, batırırsınız Türkiye bankacılığını. Kimin parasıdır halka verilen 
para... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (İsparta) — Onun için söylüyoruz 5 milyon... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Böyle gelenek yok; Bakanlar Kurulundan laf atılmaz 

sayın bakanlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "... Kimin parasıdır halka verilen para; vatandaşın 

parası. Bunu affettiğiniz takdirde nereden karşılayacaksınız; bütçeden. Peki, vatandışın Ziraat 
Bankasına olan borcunu affettiniz, Halk Bankasına, Emlak Bankasına, diğer bankalara olan 
borçlar ne olacak? Eşitlik mi bu yol? Neresinde bunun eşitlik? Böyle yolları açmayınız. Böyle 
yollarda fayda yok. İşte bu, rey karşılığında bir şey vermek olur. Hizmet de değil; menfaat ver
mek olur. Hizmetten umum faydalanır; ama, burada şu vatandaştır, şu vatandaştır, şu vatan
daştır bundan faydalanacak. Umuma açık değil, 34,5 milyon Türk vatandışına açık değil. Türk 
Anayasasının eşitlik prensibine de aykırıdır. Alıştırmayınız Türk vatandaşım. Bankadan para
yı al, iade etme... Alıştırmayın buna. Bir gün gelir affolun.. batırırsınız Türk müesseselerini. 
Bu şekilde, demokrasiyi de dejenere ederiz. Yarın başka bir parti çıkar, başka bir şey vaat eder. 
Bereket ki, Türk vatandışınm aklıselimi böyle şeylerin doğru olmadğına yetecek kadar kudret
lidir." v 

Sayın milletvekilleri, şimdi, insanın aklına ister istemez şu soru geliyor : Acaba, Sayın De-
mirel, 1969'dan 1992'ye gelinceye kadar Türk vatandışınm aklıseliminde bir eksilme mi gör
müştür de, Türk müesseselerini batıracağını, demokrasiyi dejenere edeceğini söylediği bu uy
gulamayı şimdi bizzat kendisi yapmaya karar vermiştir?... (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Bakınız, erken emekliliği getirdiniz; erkeklerin 25, kadınların 20 senelik hizmet sürelerini 
tamamlamaları sonunda emekli olmalarına imkân sağladınız. Keşke Türkiye'nin imkânları ye
terli olsa da, bizim insanlarımız, 20-25 senede değil, 5 senede emekli olsa; ama, unutmayın 
bugün Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi felç olmuştur. (DYP ve SHP sıralarından "Sizin 
sayenizde" sesleri) Bugün, Türkiye'de, 2 çalışan 1 emekliye bakıyor, ilerlemiş ülkelerde böyle 
bir oran yok. 
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Getirdiğiniz bu uyglama, sadece bir siyasî taviz olarak getirdiğiniz bu uygulama üç sonu
cu birden doğuracak : 

Çalışanların prim yükünü daha da artıracaksınız; zaten yüksek olan prim ödemeleri daha 
da artacak. 

Öbür tarafta, emeklilere ödenen ve zaten yetersiz olan emekli maaşları daha da düşecek, 
çok kısa sürede, insanların insanca yaşamasına yatecek bir maaş olmaktan çıkacak, bir eköde
me haline gelecek, bir yan ödeme haline gelecek. 

Bütün bunlara ilaveten, sosyal güvenlik sisteminin finansmanı için devleti devreye soka
caksınız, devlet bütçesinden sistemi finanse etmek zorunda kalacaksınız ve bununla enflasyo
nu daha da azdıracaksınız; bütün çalışan kesimleri, bütün dar gelirli kesimleri birlikte ezeceksiniz. 

Bakınız, yıllardan beri, meydan meydan dolaşıp, şeffaflıktan, açıklıktan bahsettiniz; her 
şey açık olacak, vatandaşın gözleri önünde olacak dediniz, sonra, vergi affı kanununu getirdi
niz... Dedik ki, vatandaşın şüphesi var, bu kanundan kimler yararlanacaksa ilan edilsin... Şef
faflığınız bir anda bitiverdi; ama, bizim şüphemiz devam ediyor. Şimdi, gelin, buradan deyin 
ki, şüpheye mahal yoktur. 

Bakınız -Sayın bakan sabahleyin söyledi- bizim dönemimizde de vergi affı çıkarıldı; ama, 
bizim çıkardığımız vergi affı kanunları, sadece, gerçekten ödeme güçlüğüne düşmüş, vergisini 
ödemede imkânsızlıkla karşılaşmış dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza imkân sağlayan düzen
lemelerdi. Biz, şimdi sizin yaptığınız gibi, şirketinin milyarlarca liralık vergi borcunu ödeme
yip, şirketini boşaltıp, şirketinden boşalttığı aktiflerle kendisine yat alan, yalı alan insanlara 
vergi affı getirmedik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürül
tüler) Biz, defterlerini imha eden mükelleflere vergi affı getirmedik. Kaldı ki, milletimize yap
tığınız vaatler arasında vergi affı falan yoktu; ama, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması vardı, 
işsizlik sigortası vardı. Vaat etmediğiniz vergi affını çıkarırken, vaatlerinizi, bilinmeyen bir ba
hara ertelediniz. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin 110 günlük icraatı sonunda ortaya çıkan eko
nomik tablo, sadece mevcut sorunların daha da ağırlaştığını ortaya koymuyor; alınan kararlar, 
aynı zamanda geriye dönüşün sinyallarini veriyor. Koalisyon ortakları, geçtiğimiz sekiz yılda 
binbir emekle gerçekleştirilen yeni ekonomik düzeni sarsmakta, ülkeyi adım adım, 1980 önce
sinin ekonomik yapısına geri götürmektedirler. Bunun tipik örneği, ithal rejiminde yapılan de
ğişikliktir. 15 Şubat tarihinde çıkarılan ve bazı bakanların bilgisi dışında yayımlandığı anlaşı
lan bir kararnameyle, binlerce kalem mal arasından 80 malı cımbızla çeker gibi seçtiniz... 

NECMl HOŞVER (Bolu) — Terlik gibi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Belli şirketlere özel imtiyazlar sağladınız. (ANAP sı

ralarından alkışlar) Bu Şirketlerin bir bölümü, bu malların piyasalarında tekel durumundadır
lar. Aşırı korumaya alıp bunların fahiş kâr yapmaları imkânını getirirken, bunun faturasını 
küçük sanayicilere ve tabiî en başta tüketicilere çıkardınız. 

Dışa açılmanın devam edileceği vaat edilmişken, yapılan iş, koruma duvarlarını daha da 
yükseltmek olmuştur. 

Serbest piyasa ekonomisine devam edileceği vaat edilmişken, yapılan iş, sosyal güvenlik 
sistemi dahil, devlet sübvansiyonlarını daha da artırmak olmuştur. 
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Devrenizde yabancı sigara kaçakçılığı yeniden hortlamış, kaçak petrol, Şırnak'tan Tekir
dağ'a kadar uzanmıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ha, bunu söyle!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Akaryakıt ve sigara kaçakçılığında, aslında devletin 

vergisi paylaşılmaktadır. Eğer Hükümet bu yoldan enflasyonu düşürmeye çalışıyorsa, çabası 
boşunadır. Çünkü, enflasyon böyle düşmez. Devlete yakışan, gelirini kaçakçıyla, paylaşmamaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O mazot işini söyle. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, özelleştirme konusundaki tutu

munuz, herhalde tarihe geçecek niteliktedir. Biz ÇlTOSAN'a bağlı 5 çimento fabrikasını ye 
USAŞ'ı (Uçak Servisi Anonim Şirketi) blok satış yoluyla özelleştirdik. 

Şimdi, 15 Şubat 1989 tarihli gazetelerde, bugünkü Sayın Başbakanın beyanatı var : "Bir 
Doğru Yol Partisi iktidarında bu özelleştirmenin hesabı sorulacaktır..." 

ADNAN AKIN (Zonguldak) — Soracağız, merak etme. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sordunuz mu; anlatacağım şimdi... 
"Açıkça ve şimdiden söylüyorum; çok kısa zamanda iktidar değişir; o zaman bunlar dev

letimizle başka devletler arasında problem olur" diyor. 
Ertesi günkü gazetelerde, Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün beyanatı var; ba

kın ne diyor sayın tnönü : "Açıkça söylüyorum, hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu satışların 
karşısındayız. Biz iktidara geldiğimizde, bu şekilde satılan kuruluşları geri alacağız. Kimse san
masın ki Türkiye sahipsizdir." 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Doğru. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan da, Sayın Başbakan Yardımcısı da 

açık söylüyorlar; tevile açık bir durum var mı; açık açık söylüyorlar. 
28 Şubat 1989'da, bugünkü Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanının bu kürsüde yaptığı bir 

konuşma var; diyor ki : "Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan değerli arkadaşım 'biz bun
ları iktidara gelince kamulaştırırız' dedi, onların bu konuda yorulacağını zannetmiyorum; çünkü, 
daha önce biz bu işi zaten yapmış olacağız..." 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Geri alacağız; ama para yok, para.. (ANAP sıraların
dan "Sen sus" sesleri) 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 25 Ekim 1989 günü, aralarında 
bugünkü Hükümette yer alan 3 sayın bakanın da bulunduğu 10 Doğru Yol Partisi Milletvekili, 
yaptığımız işlemin iptal edilmesi talebiyle Ankara İdare Mahkemesinde iptal davası açıyorlar; 
davayı da kazanıyorlar; daha sonra, Danıştaya gidiliyor ve Danıştay da iptal kararını onaylı
yor. Daha sonra, hepsi bu satış işlemlerine karşı olan, bu işlemleri iptal ettirebilmek için birbi
riyle yarış halinde olan bu insanlar, hep birlikte iktidara geliyorlar. Yaptıkları nedir biliyor mu
sunuz; iptal kararının düzeltilmesini talep etmek... (ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Elbette, hükümetler niye var... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Mahkeme bizim emrimizde mi çalışıyor? Biraz son

ra cevap verilecek... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Evet, 5 Aralık 1991 tarihinde, Başbakan adına, Baş

bakanlık Müsteşarı Sayın Necdet Seçkinöz imzasıyla Danıştay Başkanlığına gönderilen dilekçede, 
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Danıştayın iptal kararının düzeltilmesi isteniyor; yani, kazandıkları davayı temyiz ediyorlar. 
Siz, kazandığı davayı temyiz eden bir avukat düşünebilir miziniz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ben, Sayın Başbakana soruyorum ve "muhalefette iken sözünüz vardı, iktidar olunca ip- ' 
tal edeceğiz demiştiniz; ama şimdi tersine bir kararla iptal kararını düzeltmeye çalışıyorsunuz, -
bu ne iştir? "diyorum; "Ben o zaman partiydim, şimdi devletim" diyor Sayın Başbakan. San
ki, parti olarak söz verirken iktidara gelince devlet olacağını bilmiyor... 

Sayın milletvekilleri, bu özelleştirme komedisi burada da bitmiyor... Hükümet olarak ilk 
ekonomik icraatlarınızdan birisi, bir tüpgaz şirketindeki devlet hisselerini blok satış yoluyla 
bir yabancı firmaya devretmektir. Aynen bizim yaptığımız usulle; üstelik de, çalışanların hak
larını koruyan hiçbir şart koymadan, hiçbir hüküm eklemeden, onlara, ortak oluyor musunuz 
diye sormaya bile gerek duymadan, beyannamelerinde söylediklerinin tam tersini yaparak, geç
mişte söylediklerinin hepsini unutarak... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Efe'ye sorduk Efe'ye... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, birinci anlattığım hikâye için "devletin de

vamlılığı, devletin sürekliliği vardır" diyebilirsiniz; ama ikincisi için ne diyeceksiniz? Devletin 
devamlılığı önemli de devlet adamlığının tutarlılığının hiç mi önemi yok? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu konudaki açık çelişkinizin tevili mümkün değildir, bunu vatandaşa anlatabilmeniz müm
kün değildir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Biz anlatırız, sen merak etme... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, özelleştirme konusu bütün bu çelişkiler dışın

da büyük bir dağınıklık içinde götürülüyor. 
Ekonomik pakette, KİT müsteşarlığı kurulacağı söyleniyor; iki ay sonra ise "vazgeçtik" 

deniliyor. 
özelleştirmenin kaderi, TÖYÖK gibi karmaşık birtakım bürokratik yapılara bağlanıyor. 

Kısacası, özelleştirme askıya alınıyor ve özelleştirilecek kuruluşların başına, bunları siyasîlerin 
etkilerinden korusunlar diye, seçimi kaybetmiş eski milletvekili adayları getiriliyor. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, tıpkı, sadece içi boş bir ambalajdan ibaret olduğu meydana çıkan 
ekonomik paket gibi, bu bütçe de Türkiye'nin ekonomik sorunlarıyla savaşamaz; çünkü, bu 
bütçenin, hedefi de yoktur, stratejisi de yoktur, ekonomik ruhu da yoktur. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sizin vardı da sekiz senedir ne yaptınız?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yatırım bütçesi adeta yok mesabesindedir. Bu bütçe

de toplumsal refah ve toplumsal adalet unutulmuştur. Bunca emek ve gayretle gerçekleştirdiği
miz teşebbüs ruhu, köreltilmeye bırakılmıştır. Ülkenin geleceğindeki en önemli dedef olan ulus
lararası ekonomik entegrasyon hedefi terk edilmektedir. 32 trilyon olarak öngörülen bütçe açı
ğı, muhtemelen, 2 katı olarak gerçekleşecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz kaç trilyon bıraktınız? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1992 yılı için yüzde 42 olarak öngörülen enflasyon 

oranının yüzde 40'ına ilk iki ayda ulaşılmıştır. Yıllık ortalama dolar kuru 6 332 lira olarak ön
görülmüş iken, dolar daha bugünden 6 050 liraya ulaşmıştır. 
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Yıllık para programında, Merkez Bankasının Hazineye açacağı kısa vadeli avans toplamı 
11 trilyon lira olarak öngörülmüş, ilk iki ayda bunun yarısı tüketilmiştir. Yüce Meclis, belki 
de tarihinde ilk defa, daha kabul edilmeden bütün varsayımları yıkılmış, bütün dengeleri bo
zulmuş bir bütçeyi görüşecektir. 

Sayın milletvekilleri, terör, Koalisyon Hükümetinin ilk yüz gününde Türkiye'nin bir nu
maralı meselesi haline gelmiştir. 

SELİM SADAK (Şırnak) — Evvelden hiç mi yoktu? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Uzun yıllar vatandaşın gündeminde, hayat pahalılığı, 

birinci sırayı alırken, şimdi bu sıralama değişmiştir; sıralama, hayat pahalılığının azalmasıyla 
değil, terörün azmasıyla değişmiştir. 

ÎBRAHÎM GÜRSOY (İstanbul) — Bari onu konuşmayın; terörü konuşmayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Terör korkusu, oniki yıllık bir aradan sonra, yeni

den, büyük şehirleri de sarmaya başlamıştır. İstanbul'un göbeğinde süpermarkette alışveriş yapan 
vatandaş da, Ankara'nın göbeğinde otomobilini park eden yabancı diplomat da canından emin 
değildir. 

ÎBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz yarattınız, siz getirdiniz memleketin başına. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Terörün ilk sorumlusu sizsiniz. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bundan da vahim olarak, önümüzdeki günlerde te

rörün daha da tırmanacağı korkusu vardır. Gazetelerde, terör örgütlerinin bildirileri yayımlan
maktadır. Olaya en soğukkanlı yakşalması gereken, Hükümetin Başbakan Yardımcısı, daha 
iki gün önce, "bu Koalisyon bozulursa, iç savaş çıkacağını" söyleyebilmiştir. Bunlar, ciddî bir 
hükümetin, hiçbir zaman ağzına almaması gereken sözlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bunun sorumlusu Özal'dır, Özal! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu, Türk Devletini ve Türk Milletini tanımamış ol

manın sonucudur. Eğer bu Koalisyon Hükümeti, Türk Devletinin birliğinin sigortası haline 
gelmişse, milletimiz için bundan daha büyük talihsizlik düşünülemez. 

SALlH SÜMER (Diyarbakır) — En büyük talihsizliği sen getirdin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu meseleyi iktidar - muhalefet ayırımının üstünde 

tutan milyonlarca vatandışımız adına, bu talihsiz beyanı reddediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti kurulduğu günden beri, ülkenin birliği ve bü
tünlüğünü her şeyin üzerinde gördüğümüzü, milletimizin huzur ve güvenini korumak için, te
rörü önlemek için, demokratik hukuk devletinin kuralları içinde bu Hükümete her türlü deste
ği vereceğimizi ifade ettim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Niye, Grubun çekinser oy verecek öyleyse? 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sahte veriyorsun, sahte... Samimî değilsin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün de aynı şeyi söylüyorum, yarın da aynı şeyi 

söyleyeceğim; ama, maalesef, görünen odur ki, sıkıntı, bu Hükümetin kendisindedir. Hükü
met, geçen dört ay içinde, meselenin teşhisini yapabilmiş, çözüm için tedbir getirebilmiş değil
dir. Sayın Başbakan, bu konuda henüz hiçbir çare üretemediklerini kendisi itiraf etmiştir. Açık
ladıkları hiçbir tedbir yoktur; Lütfedip de, bize verdikleri herhangi bir bilgi de yoktur; Yani, 
bu konuda Hükümetinpolitikasını bilmiyoruz; Hükümete destek vermekle, hangi politikaya, 
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hangi tedbirlere destek vermiş olacağımızı da bilmiyoruz. Kaldı ki, bu Hükümet, en doğru ted
birleri getirse bile, bunları uygulayacak iradeye ve kararlılığa sahip değildir; çünkü, siyasî ikti
dar olarak kendi içinde tutarsız ve uyumsuzdur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Daha önce de bu kürsüden ifade ettim; siyasî iktidarın, bu en temel meselede, kendi için
de mutabakat sağlayamamasının, Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan devlet görevlilerini 
tereddüde sevk edeceğini, bölgedeki vatandaşlarımıza güven vermeyeceğini söyledim. 

Eskişehir Cezaevini, daha güvenoyu bile almadan, hiçbir inceleme yapmadan, apar topar 
kapatmanızın, yanlış mesaj olacağını söyledim. Bugün, bu endişelerimin haklı çıkmış olma
sından büyük hüzün duyuyorum. 

Bakınız, devletin en üst istihbarat yetkilisi, "birçok yerde devletin güvenlik güçlerinin te
rör örgütüyle çalışmama mutabakatına girdiğini" söyleyebilmektedir. Devletin, cezaevlerine hâ
kim olamadığını siz söylüyorsunuz ve olmayan politikanıza, yanlış mesajlarınıza ortak arıyor
sunuz; kendi içinizde sağlayamadığınız desteği dışarıda arıyorsunuz. 

SALlH SÜMER (Diyarbakır)— Niye, 24 sefer destek verdiniz! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Devletin, hiç ayırım yapmadan, bütün vatandaşları

mıza şefkat ve hoşgörüyle yaklaşmasına, hiç kimse karşı çıkamaz. Tersine, vatandaşlarımız ara
sında fark gözetilmesine, bazı vatandaşlarımızın potansiyel suçlu olarak görülmesine, sonuna 
kadar karşı çıkarız. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — O, sizin politikanız; senelerce sürdürdünüz. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bu memleketi siz öldürdünüz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Demokrasiyi, adaleti, insan haklarını bu memlekette 

yaşayan herkes için sağlamak ve savunmak görevimizdir. Eğer, memleketin herhangi bir yerin
de vatandaşlarımız arasında ayırım yapılırsa, bunu önlemek de bizim görevimizdir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Yıllarca yaptınız, yıllarca; bugün de yapıyorsunuz aynı 
şeyi. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bunlar, vatanını, milletini seven herkesin üzerinde 
uzlaşacağı asgarî müştereklerdir; ama, bu asgarî müştereklerde uzlaşmanın temel şartı, her şeyden 
önce ülke bütünlüğüne birlikte sahip çıkmaktan geçer. Ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak 
davranışlara müsamaha etmeye, gaflete düşmeye, hiçbirimizin hakkı yoktur. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen hep düştün ama. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Terörle ilgili politikalarınız konusunda, daha doğru

su, politikasızlığınız konusunda sizi bir defa daha uyarmayı, bu konuda artık kendi içinizde 
bir tutum birliği sağlamaya ve kendinize çekidüzen vermeye çağırmayı, sadece muhalefet ko
numumuzun değil, millete karşı olan yükümlülüğümüzün de gereği sayıyoruz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bu mesele Koalisyonun, Hükümetin yumuşak karnıdır falan deyip işin içinden sıyrılmaz
sınız; çünkü, bu mesele, eğer bu Hükümetin yumuşak karnıysa, milletimizin de kalbidir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, burada Hükümetin icraatını değerlendirirken, demokratikleşme ve 
insan hakları konularında da bir şeyler söyleyebilmeyi çok arzulardım... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ondan bahsetmeye hiç hakkın yok. 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) — O lafı ağzına en son alacak insan sizsiniz Sayın Yılmaz, 

, A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, ne yazık ki, bu imkandan mahrumum; çünkü, 
kendi kendisini demokrasi şampiyonu ilan eden bu Hükümet, bu alanlarda daha en küçük bir 
icraat ortaya koyabilmiş değildir. (DYP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Akbulut'un yerine geçmek için öyle yaptın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eskiden yasaklanmışken, bizim çıkarttığımız, Ceza 

Kanunun 141, 142 ve 163 üncü maddelerini iptal eden yasayla zaten serbest halegelmiş olan 
bazı kitapları, bir kararla yeniden serbest hale getirdiniz; yani, açılmış bir tesisi yeniden açtı
nız. Bunun dışında, söyleyebileceğiniz hiçbir icraatınız yoktur. 

Kendi taahhütleriniz olan Anayasa değişikliklerini getirmediğiniz gibi, muhalefet partile
ri olarak ortaklaşa verdiğimiz ve seçmen yaşını 18'e indiren Anayasa değişikliği teklifimizi de 
gündeme almadınız. 

HASAN PEKER (Tekirdağ) — Biz sekiz sene bekledik sizi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Demokratikleşme ve insan hakları konusunu, sadece 

bir makyaj malzemesi olarak gördüğünüz besbellidir; ama, dört ayda makyajınız akıp gitmiştir. 

Buna karşılık, parlamenter demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesini ve yargı 
bağımsızlığını tahrip edecek yasa teşebbüsleri içindesiniz. Yargı bağmsızlığının en temel kuru
mu olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu Adalet Bakanının etkisi altına almayı amaçla
yan ve Adalet bakanlığı üst düzey yetkililerinin yargıç teminatını zedeleyen yasa tasarısına bü
tün gücümüzle karşı çıkacağız. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Gücün varsa, çık. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer buna rağmen yasalaşırsa, Anayasaya aykırı ol
duğuna inandığımız bu tasarıyı, Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Meclis komisyonundan 
geçmiş olan bu yasa tasarısının bizatihi kendisi dahi, huhuk devleti sözcüğünü ağzından dü
şürmeyen bu siyasî İktidarın gerçek niyetini belgelemeye yeterlidir. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Bir gecede 2 hakimi kim değiştirdi sayın Yılmaz? , 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümet, enflasyon ve terör 
konusundaki başarısızlığı ortaya çıktıkça ve vaatlerinin balon olduğu anlaşıldıkça, bir can si
midi gibi, bizim dönemimizle ilgili yolsuzluk iddialarına sarılmaktadır. Bu konudaki tutumu
muz, daha ilk günden beri bellidir. Şimdi, devletin bütün bilgileri ve belgeleri dört aydan beri 
bu Hükümetin elindedir. Eğer, bilinen, bulunan bir şey varsa, bunların hukukî çerevede ve sü
ratle yargıya intikal ettirilmesi zorunluluğu zaten vardır. Bu Hükümetin, hem görevidir hem 
de millete taahhüdüdür; ama, Hükümet, hem savcı hem yargıç gibi hareket edemez. Bakınız, 
bu bakanlar, hiçbir ciddî belgeye dayanmayan iddiaları duyurmak için basın toplantıları dü
zenliyorlar; böylece, bu mesnetsiz iddiaları gündemde tutarak, kamuoyunu oyalamak istiyor
lar. Amaç, hem seçimlerden önce yapılan haksız suçlamalara mesnet yaratmak hem de dikkat
leri başka tarafa çekmektir. Şimdiye kadar olduğu gibi, bu iddialar, şeref ve haysiyetleri zede
lemek için, devlet yönetimini zaafa uğratmak anlayışıyla yapılmaya devam ederse, bunun mü
sebbipleri, önünde sonunda, çamur atmanın ve iftira etmenin mukadder hükmünü giyecekler
dir. Zaten, kaderin cilvesine bakınız ki, yolsuzlukların üzerine gideceğiz diye yola çıkan bu Hü
kümet, ilk firesini, yolsuzluktan vermiştir. (ANAP sıralırından "Bravo" sesleri alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O, sizin yaptıklarınızın yanında devede kulak kalır. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu vesileyle, teftiş kurullarıyla 
ilgili vahim bir gelişmeye de dikkatinizi çelcmek isterim. Bildiğiniz gibi, teftiş kurullarının en 
önemli görevi; yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmaktır. 

Şimdi, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna bakarsanız, teftiş ku
rulu başkanlıkları, doğrudan doğruya bakana bağlıdır ve bakan adına görev yaparlar. Başba-

. kanlıktaki Başbakanlık Teftiş Kurulu da, doğrudan doğruya Sayın Başbakana bağlıdır. Eğer, 
Sayın Başbakan yetkili kılarsa, müsteşara bağlı olarak da görev yapabilirler; ama, istisnaî ola
rak; yani, bu, sadece Başbakanlık Teftiş Kurulu için geçerli. Buradaki amaç şudur : Teftiş ku
rulları normal hiyerarşik yapının dışına çıkarılmış ve en üst amire doğrudan doğruya bağlan
mıştır; çünkü, teftiş kurullarının çalışmasında iki önemli esas vardır : Birisi, tarafsızlıktır, bi
risi de bağımsızlıktır. Teftiş kurulları,"bir anlamda adlî görev yaparlar. Teftiş kurullarının bağlı 
oldukları birimler içerisinde bir devlet bakanlığının yetki ve sorumluluğundan hiçbir kanunda 
bahis yoktur. 

Şimdi, bu Hükümet, bir Devlet Bakanını, yolsuzlukların araştırılmasıyla görevlendirmiş
tir; daha doğrusu, bu çalışmaları koordine etmekle görevlendirmiştir. Bu, Hükümetin bir ter
cihidir, buna diyecek bir şeyimiz yok; ama, bu Sayın Bakan şimdi ne yapıyor; ayda bir defa, 
bakanlıkların bütün teftiş kurullarını topluyor ve koordinasyon adı altında, teftiş kurullarını 
etkilemeye çalışıyor. 

-' Bakınız, daha somut bir misal vereceğim : 23 Şubat 1992 Pazar günü televizyondaki ak
şam haberlerinde, Sayın Bakan televizyona çıkıyor ve göçmen konutlarıyla ilgili olarak, bu me
selede suç işlendiğini, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını ifade ettikten sonra, bu konunun, 
müfettişlere, tahkikat için intikal ettirildiğini söylüyor. Şimdi soruyorum sizlere : Eğer, Hükü
metin bir Bakanı, bu konuda böylesine bir kesin hüküm ileri sürerse, o meseleyi araştırmakla 
görevli olan müfettişler, tarafsız, bağımsız görev yapabilirler mi? 

Bugünkü haliyle, teftişte asıl olan bağımsızlık ilkesi de, tarafsızlık ilkesi de zedelenmiştir; 
ama, daha vahim bir örnek var : Tarafsız çalışması gereken Başbakanlık Teftiş Kurulunun Baş
kanlığına, aktif siyasî hüviyeti olan, Doğru Yol Partisi Genel İdare Kurulunda üyelik yapmış 
olan, bir vilayetimizden milletvekili adayı olan, seçim kaybetmiş olan bir zat getiriliyor. Bu 
haliyle, teftiş kurullarının hiçbir güvenilirliği kalmayacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin bürokraside yaptığı tayinler, ölçüsüz ve insafsız boyutla
ra varmıştır. Müsteşar, vali, genel müdür kademelerine, müdür ve daha alt kademelere yapılan 
tayinler, hiçbir dönemle kıyaslanmayacak seviyededir ve gerçek bir kıyım haline dönüşmüştür. 
Atanan kişilerin siyasî nitelikli olması, tayinlerde başlıca kıstas haline gelmiştir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Yanlış o, yanlış. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Büroksasinin her kademesine siyaset bulaştırılmaya 

çalışılmakta, memurlara korku salınmaktadır. Bu uygulamalarla, ülkeye de, ömrünü bu devle
te hizmetle geçirenlere de yazık olmaktadır. Eğer bu tutum devam ederse, ortada, ya ürkekler 
ya da aşırı cüretliler kalacaktır; ama, daha kötüsü, yarın, ciddî işlere imza atacak hiç kimse 
bulamayacaksınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümet, er -geç bunun zararını görecektir; ama, devletin zararını telafi etmek kolay 
olmayacaktır. 

Bakınız, elimde bir liste var; 1975'ten bugüne kadar kurulan hükümetlerin ilk üç aylık 
görev süreleri içerisinde yaptıkları atamaların dökümüdür. Bu Hükümet, Sayın Demirel'in ye
dinci Hükümeti, ilk üç ayı içerisinde 19 tane müsteşar değiştirmiştir. 
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MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Pisliğinizi temizleyemedik; seldz senedir neler yap
mışsınız... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1975'ten beri, bu rekordur. İkincilik, yine Sayın De-
mirel'e aittir; altıncı Demirci Hükümeti de ilk üç ayında 18 tane müsteşar değiştirmişti. 1983'te 
birinci özal Hükümetinin ilk üç ayında değiştirdiği müsteşar sayısı 3'tür. 

MEHMET ÇEBl (Samsun) — Az, az!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu Hükümet, ilk üç ayında 26 müsteşar yardımcısını 

değiştirmiştir; ama, rekor, Sayın Demirel'in 1979'da kurduğu Hükümettedir; o Hükümet, 27 
müsteşar yardımcısı değiştirmiştir. Bu Hükümetin ilk üç ayda değiştirdiği genel müdür sayısı 
84'tür; genel müdür yardımcısı sayısı 60'tır; genel müdür yardımcılarından başlayarak değişti
rilen üst düzey yöneticilerin toplam sayısı 189'dur. 

Tıpkı enflasyonda olduğu gibi, Sayın Demirci Hükümetinin kendisine en büyük rakibi, 
daha önce kendisinin kurduğu hükümetidir. O hükümet de, toplam 265 üst düzey görevlisini 
üç ay zarfında değiştirmişti. 

Şimdi, Sayın Demirel'in Hükümete gelmeden verdiği bir beyanı var; "dürüst memura 
dokunmayacağız" demiştir. 

Sayın Milletvekilleri, bu 189 devlet görevlisinin hepsinin dürüst olmadığı mı söylenmektedir? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Yok, yok; demagoji yok... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Üç ay zarfında kimi denediniz, kimi tanıdınız ki, hep

sini bir kalemde değiştirdiniz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
RAHMl ÜZER (Çanakkale) — Sana mı hizmet etseydi yani? Sen karışma o işlere. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin partizanlık ör

neği, sadece devlet görevlilerinin atanmasıyla sınırlı değildir. Bakınız, Hükümet, işbaşına gel
diği günden 1991 yılı sonuna kadar, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Fonundan, Anavatan 
Partili belediyelere bir tek kuruş dahi vermemiştir.(DYP sıralarından "İyi olmuş" sesleri) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Kaç tane belediyeniz var? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1992 yılı başından bugüne kadar, aynı fondan yapı

lan dağıtımların, 198 tanesi Doğru Yol Partili belediyelere, 174 tanesi SHP'li belediyelere ve 
sadece 22 tanesi Anavatanlı belediyelere yapılmıştır. (DYP ve SHP sıralarından "iyi, iyi" sesleri) 

Canım, "iyi" diyorsanız, devam edersiniz; ben, millete söylüyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; şimdi, bakınız, partizanlık konusunda size iki tane daha somut ör
nek vermek istiyorum : 30 Kasım 1991; imza Doğru Yol Partisi Tavşanlı İlçe Teşkilatı adına, 
Başkan, filan falan... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Doğru Yol Partisinde, falan filan yok; Doğru Yol 
Partisinde, doğru insan vardır. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "İlişikte özgeçmişi yazılı olan kişinin Karayolları 14 
üncü Bölge Müdürlüğüne getirilmesini teşkilatımız olarak istiyoruz..." 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sen de validen mi aldın? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bir dakika... Söyleyeceğim şimdi. 
"Tavşanlımıza, ANAP İktidarı zamanında tayin edilen ve bizleri çok rahatsız etmiş olan, 

Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Vergi Dairesi Müdürünün acilen görevden alınmaları
nı, Sayın Başbakanımız ve 'Tavşanlı'nın bakanıyım' demeniz dolayısıyla sizlerden arz ve istir
ham ederiz." 
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Şimdi, mektup, adresine ulaşıyor. Anlaşılıyor ki, Sayın Başbakan, mektubu, İçişleri Ba
kanlığına havale ediyor; İçişleri Bakanlığından, Müsteşar Yardımcısının imzasıyla Kütahya Va
lisine; İliniz Tavşanlı İlçesinden filan falanın, aynı ilçe kaymakamı hakkında şikâyeti ekte gön
derilmiştir; konunun incelenmesi, gerekiyorsa soruşturulması; neticeden, mütalaanızla birlik
te bilgi verilmesini rica ederim, diye yazı yazılıyor. 

Burada da valinin cevabı var : Tavşanlı İlçe Kaymakamı filan kişi hakkında, Memurin Mu-
hakemat Kanunu gereğince soruşturma açmayı gerektirecek herhangi bir bilgi ve belge tespit 
edilmediğinden, yapılacak kanunî bir işleme gerek yoktur, diyor. 

Şimdi, Sayın Başbakana, kendi partisinin bir ilçe teşkilatından bir talep intikal ediyor; 
buraya kadar söylenecek bir şey yoktur. Sayın Başbakan, bunu, usulü dairesinde inceletiyor; 
bu da olması gereken bir şeydir, buna da söyleyecek bir şey yoktur; ama, ne oluyor, biliyor 
musunuz; bu inceleme sonuçlarina tamamen ters olarak, İçişleri Bakanı, kararnameyi falan 
beklemeden, faks emriyle, o kaymakamı oradan alıyor... İşte, bu, partizanlıktır. (ANAP sıra
larından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Siz, Çanakkale Belediye Başkanını görevden nasıl 
aldınız; beyefendiye ayağa kalkmadı diye aldınız. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Hükümetin... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) r V 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Karayollarının arabalarıyla seçim almaya gittiniz. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... Sayın Mahramh, oturun. 
Sayın Yılmaz, devam edin. 
Dinleyelim arkadaşlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, gayet tabiî, bu Hükümetin, karayolları bölge 

müdürlüğüne de partinin ilçe yönetim kurulu üyesi olan filanın getirilmesi hususundaki emri
nin Bayındırlık Bakanı tarafından yerine getirilip getirilmeyeceğini takip edeceğiz. Eğer, Ba
yındırlık Bakanı, o talimatı da yerine getirirse, burada tutar, Bayındırlık Bakanını da alkışlar
sınız. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, geçmişte, partizanlık uygulamaları çok yapılmıştır, çok 
örnekleri vardır; her iktidar döneminde yapılmıştır; ama, bakın, şu belgedeki rezalet, Türki
ye'de daha ilk defa oluyor. Doğru Yöl Partisi Şanlıurfa Akçakale parti yönetimi, 8 kamu görev
lisinin tayin ettirilmesi için, taleplerini karara bağlayıp, daha sonra noterden tasdikli olarak 
Hükümete gönderiyor. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından alkışlar (!)) Yani, Tür
kiye'de daha böyle bir rezalet olmadı. Bunu da alkışlayın, bunu da alkışlayın. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sükûnetle dinleyin. 
Sayın Mahramh, size bir söz hakkı vereceğim en sonunda; zaten, bir konuşma kadar ora

dan bağırdınız. 
Evet, devam edin Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, partizanlıkta çok başarılısınız, 

partizanlık yapan bakanlarınızı da alkışlıyorsunuz; ama, her alanda bu kadar başarılı değilsi
niz. Bakın, daha, sosyal politikada, dişe dokunur hiçbir şey yapmadınız, işçilerimize hiçbir 
şey vermediniz. Herkese vaat ettiğiniz yeşil kart, sonunda, Kızılcahamam şovuyla, 295 vatan
daşımızın fakirlik ilmühaberine dönüştü. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başbakan, 13 Eylül 1991'de, yeşil kart alan hastanın, istediği hekime muayene ola
cağını söylemişti. Doğru değil mi Sayın Başbakanım? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Doğru, doğru. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi bakın bakalım, sizin doğruya, Sağlık Bakanı 
ne diyor; Sağlık Bakanının 24 Şubatta söylediğidir. Sayın Başbakan, "doğru" dedi; şimdi Sa
yın Başbakana okuyorum : "Yeşil kart sahibi hasta vatandaş, öyle, her istediği hastaneye gide
meyecektir. Önce sağlık ocağına, ocak hekimi gerek görürse sağlık merkezine, sağlık merkezi 
gerek görürse hastaneye sevk edilecektir." (DYP ve SHP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) 

Canım, hepsi doğru olmaz ki, ya Başbakan doğru, ya Sağlık Bakanı doğru. (ANAP sıra
larından alkışlar, DYP sıralarından "O da doğru" sesleri) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — îkisi de doğru, ikisi de doğru. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Sağlık Bakanının söylediği bu sevk zinciri içe

risinde hastanın eğer ulaşana kadar ölmezse gideceği öyle yerler vardır ki, hastayı görecek bir 
tane bile hekim yoktur. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — O, sizin döneminizde; bizim dönemimizde olmaz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen düzelt. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Öyle devlet hastaneleri vardır ki, bir tane uzman doktor 

yoktur. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Muş'un Malazgirt, Bingöl'ün Kiğı, Diyarba
kır'ın Ergani Devlet Hastanelerinde tek bir uzman hekim yoktur. (DYP sıralarından "Hayır, 
hayır" sesleri) 

Aslında, bu liste, çok uzun bir listedir; isterseniz hepsini okurum; iki sayfadır. (DYP ve 
SHP sıralarından "Oku" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, aslında, yeşil kart, Türkiye'de sağlık sektöründeki ciddî altyapı ihti
yacını örten bir propaganda malzemesinden başka hiçbir şey değildir. Sağlık alanındaki yeter
sizlikleri örtebilmek için, aslında bizim başlattığımız uygulamanın devamından başka hiçbir 
anlama gelmeyen yeşil kartı uygulama niyetindesiniz; ama, bütün bunlar, ciddî işler değildir. 
Ne var ki, ciddî olmayan işler, bunlardan ibaret de değildir. 

Bu Hükümet, Kars'ın İğdır ve Ardahan ilçelerini il yapmaya karar vermiştir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Kars'ta insan bırakmadınız; insanlar oradan göç etti; 
insanlar, izmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a göç etti. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Yılmaz, devam edin. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Efendim, insan kalmasa il olur mu? ti yapıyor 
Hükümet. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önce bir dinleyin, ondan sonra cevap verin; Grup 
Başkanvekilisiniz. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Size ne oluyor? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — önce bir dinleyin; Grup Başkanvekilisiniz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar.. Mahmut Bey... Mahmut Bey, sakin olun. 
Sayın Yılmaz, lütfen devam edin. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bu il yapma kararı, Sayın DemirePin 1965 yı
lından beri aldığı ilk i! yapma kararıdır; hayırlı uğurlu olsun... Meclise geldiği zaman, gayet 
tabiî destekleyeceğiz; ama, küçük bir sorun var : Şimdi, bu iki ile hangi plaka numarasını vere
ceksiniz? 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — O, sizi ilgilendirmez.' 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Beni nasıl ilgilendirmez; beni çok ilgilendirir. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Bandırma'yı üç defa il yaptınız, ne oldu? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, şimdi bakın, normal olarak 75 ile 76 numarayı 

vermeniz lazım, öyle değil mi? (DYP sıralarından, "Doğru" sesleri) Ama, siz 75'i, Bafra'ya 
söz verdiniz; 76'yı, Fethiye'ye söz verdiniz... , 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, iki atlayarak git. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hadi, diyelim ki, iki numarayı atladınız, 77, 78 nu

maraları verdiniz; ama, onları da Gebze ile Çorlu'ya söz verdiniz. İsterseniz diğer numaraları 
da sayayım : Balan, 79'u, Akhisar'a söz verdiniz; 80'i, Bandırma'ya söz verdiniz; 81'i, Lüle
burgaz'a söz verdiniz; 82'yi, Merzifon'a söz verdiniz; 83'ü, Ereğli'ye söz verdiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan iki atlayarak gidelim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 84'ü, Şebinkarahisar'a söz verdiniz; 85'i, Düzce'ye 

söz verdiniz. Aslında bu liste, 101'e kadar gidiyor. Listede olmayan iki yer var; birisi İğdır, biri
si Ardahan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Amma yaptınız ha!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim 15 tane yeni il kurulması için verdiğimiz kanun 

teklifini gündeme almayı bile reddettiniz. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, Şırnak'ı da böyle mi il yaptınız? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, burada Doğru Yol Partisi adına 

konuşan Sayın Grup sözcüleri, Sayın Grup Başkanvekiîleri, bu Meclisin, çok iyi çalışan bir 
Meclis olduğunu, bu Mecliste, denetim imkânlarının, muhalefete, alabildiğinine açıldığını dile 
getirdiler. (DYP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) 

Şimdi bakalım, doğru mu değil mi: Aslında, Sayın Başbakanın, muhalefet döneminde, 
hemen her bütçe konuşmasında yakındığı bir konu da, Meclisin denetim mekanizmasının ça-
lışmamasıdır. Şimdi kendileri iktidardadır, Meclisi çalıştırmak da iktidarın görevidir. Bakın, 
bu Meclis, açıldığı günden beri, toplam 21 defa, çoğunluk olmadığı için dağılmıştır. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Meclis normal çalışıyor. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Burada tarihleri var, isterseniz okuyayım. (DYP sıra

larından gürültüler) 
Meclisin iyi çalıştığını söyleyen grup başkanvekillerine bu listeyi vereceğim. 
AHMET, SAYIN (Burdur) — Meclise gelmek sizin göreviniz değil mi? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Meclisteki önemli görüşmelerin televizyondan.nak

len verileceği söylenmişti; bütün genel görüşmeler verilecekti. Bu iş, askıya alınmıştır. Ekono
miyle ilgili genel görüşme, televizyondan verilmemiştir; bütün parti gruplarının ortaklaşa tale
biyle verilen genel görüşme önergesinin görüşülmesi, televizyondan verilmemiştir. Daha son
raki genel görüşmeler; ancak, Sayın Meclis Başkanının müdahalesiyle verilebilmiştir; yani, te
levizyondan naklen yayın işi, askıya alınmıştır. 
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Sayın Başbakan, Hükümet programı üzerindeki müzakerelerde buraya geldi, milletvekil
lerinin soracağı sözlü sorulara, bakanların, anında cevap vereceklerini söyledi; öyle değil mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Öyle. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Buradan milletvekilleri gelecekti, buradan da bakan

lar gelecekti... öyle dediniz Sayın Başbakan. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bakınız, bu, bugünkü Meclis gündemidir. Lütfen açınız, bakınız; Meclis gündeminde bek
leyen sözlü soruların sayısı 162'dir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizinkinde kaçtı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —162 sözlü sorumuza cevap verilmemiştir; bunların 

içinde, aylarca bekleyen sözlü sorular var. Sayın Başbakan, her bütçe görüşmesinde buraya gelmiş, 
"şu kadar sözlü soru bekliyor, bu Meclis çalışmıyor" demiştir. Dört ayda 162 sözlü sorunun 
cevaplandırılmamasının rekoru da kendisine aittir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine bu gündemde, 31 tane Meclis araştırması ve genel görüşme önergesi de sırasını bekli
yor. Kaldı ki, cevaplandırılmış olan sözlü sorularımıza verilen cevapları da cevap saymak müm
kün değildir. Biz, Sayın Başbalcana, bir ürün için vaat ettiği ek fiyat ödemesinin ne zaman 
yapılacağını soruyoruz, cevap vermek üzere buraya gelen bakan, başka bir ürüne yapılan nor
mal ödemelerin devam ettiğini söylüyor. Biz, Sayın Başbakana, kamu bankalarıyla ilgili bir 
bakanın, bu bankalara kredi borcu olup olmadığını soruyoruz, buraya gelen ilgisiz bir bakan, 
Bankalar Kanununun filan maddesine göre buna cevap veremeyeceğini söylüyor. 

Değerli milletvekilleri, bu devletin hiçbir kanunu, devlet idaresinde sorumluluk almış in
sanların sığınma yeri olamaz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Şimdi bu soruyu yönelttiğimiz bakandan, öyle, başka bakanların arkasına saklanmayı de
ğil,'bu kürsüye gelip, açık açık, dobra dobra, benim yönettiğim kamu bankalarına, benim şir
ketlerimin hiç kredi borcu yok demesini bekliyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, şimdiye kadar çok hükümetler gelip geçmiştir, çok hü
kümetler kurulmuştur. Gelip geçmiş bu hükümetlerin içerisinde, devlet bankalarıyla kredi iliş
kisi, menfaat ilişkisi olan bir bakanın, bu bankaların sorumluluğunu üstlendiği hiçbir örnek 
yoktur bu Hükümetten başka. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Meclis tarihinde... (DYP sıralarından gürültüler) 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bu memlekette Cumhurbaşkanının oğulları var; 

onu da söyle. (ANAP sıralarından "Otur yerine" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz konuşmanıza devam ediniz; ben, sükûneti sağlarım. 
Değerli arkadaşlar, sakin olunuz. 
Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; bu İktidar zamanında, sadece, 

partizanlık, bütün geçmiş dönemleri gölgede bırakacak boyutlara erişmekle kalmamıştır; sa
dece, Meclis, atıl çalışmakla kalmamıştır; aynı zamanda, Meclis tarihinde ilk defa olarak, Meclis 
soruşturması denilen müessese, hukukî vasfını kaybetmiş, tamamen siyasî maksatlı olarak iş
leyen bir müesseseye dönüşmüştür. Otoyollarla ilgili bir kararname suç unsuru sayılarak, bu 
kararnamede imzası bulunan ve bu kararnameyi uygulayan bütün başbakan ve bakanlar hak
kında soruşturma açılmıştır; fakat, bu Hükümetin Bayındırlık Bakanı, bu kürsüye gelip, aynı 
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kararnameyi uygulamaya devam ettiklerini ikrar ettiği halde, bu Hükümetin Sayın Başbakanı 
ve Sayın Bayındırlık Bakanı hakkında da soruşturma açılmasına ilişkin önergemiz Mecliste 

- reddedilmiştir. Bunlar, müesseseleri tahrip eden, Meclisin itibarına gölge düşüren davranışlar
dır. Anavatan Partisi olarak, yasal olmadığına inandığımız böyle bir tertibin içinde yer alma
yacağız; teşkil edilecek olan soruşturma komisyonuna ne üye vereceğiz ne de ifade vereceğiz. 
(ANAP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) Bizim bu konudaki tek meşru muhatabımız, ba
ğımsız yargıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, dış politikada da, milletimizin beklentilerine cevap ve
rebilmekten, Türk Devletinin gücünü yeterince kullanabilmekten uzaktır. 

Bakınız, Sayın Başbakan, Türkiye'nin bu sene içerisinde dış borç ödeme sorunu olmadı
ğını, Türkiye'nin dış itibarının yüksek olduğunu söylemiştir. Aslında, ben, beklerdim ki, Sayın 
Başbakan, asgarî centilmenlik gereği, Türkiye'yi, o, kendisinin bıraktığı, 70 sente muhtaç 
Türkiye'den bugün dış itibarı yüksek Türkiye'ye getiren insanlara da teşekkür etmiş olsun, on
ların hakkını teslim etmiş olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, bunu yapmamış olduğu
na göre, belki de, Sayın Başbakan, Türkiye'nin dış itibarının, bu Hükümetin şu üç aylık devre
sinde sağlandığını söylüyordur. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, aslında, bu Hükümet, dış politika açısından çok elverişli bir kon
jonktür devralmıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Sovyetler Birliğinden ayrılan cum
huriyetler, özellikle bu cumhuriyetler içerisinde Türk kökenli cumhuriyetler, Türkiye'ye, bir model 
olarak, bir örnek ülke olarak bakmışlardır. Türkiye'nin bu ülkelerle, mevcut bağlarına dayana
rak, ilişkilerini çok ileri ölçüde geliştirebilmesi imkânı doğmuştur; ama, bu Hükümet, bizim 
tanıdığımız Azerbaycan Cumhuriyetine ilaveten diğer cumhuriyetleri de tanıma konusunda at
tığı doğru adımın arkasını maalesef getirmemiştir. Bugün, bu ilişkilerin gerektirdiği perfor
mansı göstermekten fevkalade uzaktır. 

Bu Hükümetin, geçmiş dönemde, o zamanki muhalefet partisi konumuyla en fazla eleş
tirdiği konulardan birisi de, Davos buluşmasıydı. Sayın Başbakan, o zaman, muhalefet partisi 
lideri sıfatıyla bu kürsüden, bu işlerin yanlış olduğunu, bu tür gayri resmî görüşmelerin, aslın
da, dışişleri görevlileri arasında yapılacak görüşmeler olduğu görüşünü dile getirmiştir; başba
kanların bu tür buluşmalara gitmesinin yanlış olduğunu söylemiştir. 

Sayın Başbakan, ayrıca, Başbakanlığa uçak alınmasına da karşı çıkmıştır; ama, kaderin 
cilvesine bakınız ki, Sayın Başbakanın ilk yurt dışı seyahati, o karşı çıktığı uçakla ve Davos 
buluşması için olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) Şimdi, Davos'ta Yunan Başbakanı ile 
buluştunuz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Güneş Taner söylemiştir bunu. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sağ olsun; Sayın Başbakan, bu görüşmeden sonra 

bana da bilgi verdi. Bu buluşmada, Türk-Yunan ilişkileri açısından, daha iyimser bakmayı haklı 
kılacak bir ortamın doğduğu izlenimini aldığını söyledi. Ama, Yunan Başbakanının hemen bunu 
izleyen günlerde verdiği, Türk-Yunan ilişkilerinin bu Hükümet zamanında gerginleştiğine ve 
Kıbrıs konusundaki tavrını değiştirmedikçe, Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişkilerini Yunanistan 
olarak bloke etmeye devam edeceklerine ilişkin beyanat, bu buluşmanın değerini sıfıra indirmiştir. 

Kamuoyuna çok parlak şekilde takdim edilen Amerika Birleşik Devletleri gezisinin, so
mut olarak ne sonuçlar getirdiğini bilmiyoruz; ama, Hükümete, dış politikaya ilişkin bir sorum 
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var : Batı Avrupa Birliği, Türkiye'ye, ikinci sınıf bir üyelik teklif etmiştir; oy hakkı olmayan, 
sadece gözlemci statüsüyle izah edilebilecek bir üyelik teklif etmiştir... 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayenizde. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Hükümete soruyorum : Bu ikinci sınıf üyeli

ğe razı olacak mısınız? Hükümet Türkiye'nin ikinci sınıf statüde üyeliğini içine sindirebilecek 
midir? Sayın Başbakanın, buna buradan cevap vermesini istiyorum. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Siz ne yaptınız? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, yanı başımızda bir katliam ya

şanıyor, bir soykırım yaşanıyor; Ermeni çeteleri, Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ bölge
sinde, Azeri kardeşlerimize karşı bir soykırım yürütüyorlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ne zaman kardeşiniz oldular? 
, A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Cevap verirsem, mahcup olursunuz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Mahcup olmam. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çok mahcup olursunuz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hükümetin bu konuda gösterdiği tutumu, bu konu

da takip ettiği hareket tarzını yeterli bulmadığımızı, çeşitli vesilelerle ifade ettim, buradan da 
tekrarlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Dış politikada ihtiyatlı olmak esastır. Dış politika, taşıyamayacağı
nız risklerin alınacağı bir alan değildir. Dış politika, macera alanı değildir, maceraya girilecek 
bir alan değildir. Dış politikayı yürüten insanlar, sorumlu davranmak zorundadırlar, ihtiyatlı 
adım atmak zorundadırlar. Hepsini kabul ediyorum; ama, ihtiyatlı olmakla pasif olmanın bir 
sınırı var; bu sınırı aşmamanız lazım. Kaldı ki, haklı olduğunuzu bildiğiniz zaman, uluslarara
sı hukukun arkanızda olduğunu bildiğiniz zaman, sadece, bir San Marino Başbakanı gibi, me
selenin barışçı yollarla halledilmesini istemekle yetinemezsiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) . . 

Şimdi soruyorum : Azerbaycan'daki katliamı önlemek için ne yaptınız? 3,5 milyon nü
fuslu Ermenistan'ı caydırmak için, 55 milyon nüfuslu Türkiye'nin Başbakanı olarak ne yaptı
nız? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Önerin nedir? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Dışişleri Bakanınızın yaptığı, sadece, eskiden beğen

mediğiniz telefon diplomasisini devam ettirmektir; telefon açıp, Batılı Dışişleri Bakanlarından 
yardım istiyor; ancak farkı var : Telefon diplomasisi yapıyor; ama, eskiden olduğu gibi sonuç 
da alamıyor. Batılı ülkelerin kılı bile kıpırdamıyor; orada insanlar öldürülüyor, şu anda orada 
insanlar ölüyor ve hiçbir ülkenin kılı bile kıpırdamıyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Öneriniz ne? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Halbuki, en azından üç tane sebebiniz var. Siz, AGlK'in 

üyesisiniz. AGlK'in bugün 48 tane üyesi var. Ülkelerin toprak bütünlüğü, sınırların zor kulla
nılarak değiştirilemeyeceği ilkesi, AGlK'in temel ilkesidir. AGlK'e dahil olan 48 ülke, AGİK 
anlaşmasının, bu saydığım ilkelerin müteselsil kefili durumundadırlar. 

Siz, Türkiye olarak; yani, AGİK'te ortak garantör sıfatına sahip bir ülke olarak harekete 
geçmedikçe, kardeşlerinizin uğradığı katliam karşısındaki rahatsızlığınızı aktif olarak ortaya 
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koymadıkça, hiçbir başka ülke bu meselenin çözümüne yardımcı olmaz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) O, Prag'ta alınan ve Dağlık Karabağ'm Azerbaycan'a ait olduğunu 
tescil eden karar, sadece kâğıt üzerinde kalır. O kararın lıayata geçirilebilmesi için, daha «aktif 
olmanız lazımdır. Kaldı ki, Azerbaycan'da olan hadise, sadece bir soykırım hadisesi değildir, 
Türkiye'nin millî menfaatlarına zarar verecek bir hadisedir, yakın gelecekte, Türkiye'nin millî 
menfaatlarına ters birtakım gelişmeleri ortaya çıkarabilecek olan bir hadisedir. Bunu önlemek 
için harekete geçmeniz lazım. Kaldı ki, milletimiz, Azeri milletiyle dil birliği içindedir, din bir
liği içindedir, gönül bağı içindedir, kültür birliği içindedir; en azından, milletimizin hissiyatına 
tercüman olabilmek için, daha aktif olmanız lazım. . 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yani, topumuzu alıp gidelim mi? 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — öneride bulun. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Asker mi gönderelim? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, 5 dakikanız kaldı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
10 kilo un, 20 kilo buğday.göndermekle sorumluluğunuzdan sıyrılamazsınız. (ANAP sı

ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Öneride bulunun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Beyefendi, "öneri" diyorsunuz. Size, Azerbaycan'a 

asker gönderin demiyorum. Size, en azından, Mersin'deki liman işçileri kadar duyarlılık göste
rin diyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O, Ermenistan'a giden gemileri 
yüklemeyen liman işçileri kadar duyarlılık gösterin diyorum. (ANAP sıralarından "Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bakın, milletin kürsüsünden Hükümete ihbar ediyorum : Şu anda Mersin Limanında, Er
menistan'a, sözde insanî yardım götürmek üzere, 7 bin ton mal yüklü olarak bekleyen bir gemi 
var; o gemide, Ermenistan'a gönderilecek silah olduğundan kuşkumuz var. Hükümranlık hak
larını kullansınlar, o malları kontrol etsinler. 

Sayın milletvekilleri, burada size ne yapmanız gerektiğini empoze etmek durumunda de
ğilim. Çareyi siz bulacaksınız; ama, ben, size, ne yapmamanız gerektiğini söylemek zorunda
yım. Benim görevim, yapmamanız gereken şeyleri söylemektir. 

Bakınız, hiçbir zaman yapmamanız gereken bir şey daha söyleyeceğim : Bu Meclisin kür
süsünden, bu Hükümet adına yapılan bir konuşmada, Dağlık Karabağ meselesinin, sadece Azer
baycan'ı ilgilendiren bir mesele olduğunun söylenmesi, milletimizi yaralayan çok vahim bir ta
lihsizlik olmuştur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) bunu tekrarlamamanızı söy
lüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti, 110 günden beri işbaşındadır. Bu koalisyonun 
bir ortağı, 21 Ekim günü yepyeni bir Türkiye olacağını söylemiştir. Bu koalisyonun diğer orta
ğı da, 21 Ekimde sandıkta güller açacağını söylemiştir. Şimdi 10 Martta yepyeni Türkiye karşı
mızdadır; bu yeni Türkiye'de, terör de, enflasyon da, dünden daha beter durumdadır. 

SELİM SADDAK (Sımak)!— Onlar, sizin icraatınız. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Eseriniz... Eseriniz... 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ülkenin 110 günü, afla, lafla ve gafla geçip gitmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümetin, Türkiye'nin dertlerine deva olacak, ne hazırlığı, ne programı ne kadrosu 
ne de cesareti vardır. Bu Hükümetin bir tek amacı vardır; o da, Hükümette kalmaktır. Günlük 
meselelerle uğraşmaktan, misafir ağırlamaktan, ülkenin hiçbir temel meselesine el atmaya fır
sat bulamamışlardır. Muhalefet anlayışıyla icraat yapmaya çalışmaktadırlar. Binbir vaatte bu
lundukları geniş halk kitleleri için henüz, yaptıkları hiçbir şey yoktur. Kararları, günübirlik 
ve,keyfîdir. "Vatandaş günübirlik yaşar" demişler, kendileri de günübirlik kararlar almışlar
dır. "Konuşan Türkiye" diyerek gelmişler, konuşan Hükümet olmuşlardır. Buna rağmen, Sa
yın Başbakan, millete verdikleri sözlerin dörtte üçünü üç ayda yerine getirdiklerini söyleyebil
miştir. Eğer, yapacaklarının dörtte üçü bunlarsa, gerisinin ne olacağını kestirmek güç değildir. 
Asıl güç olan, Türkiye'nin, bu koalisyonun elinde, önündeki tarihî fırsatları heba etmesine kat
lanmaktadır. 

1992 bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Saygıdeğer milletvekilleri, söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara 

Milletvekili Sayın Mümtaz Soysal'da. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA O. MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; daha önce çok söylendi; bütçe yani, devletin yıllık gider ve gelirlerini gösteren belge, 
parlamento egemenliği bakımından, parlamento ile yürütme organı arasındaki ilişkiler bakı
mından son derece önemli bir belgedir, o kadar önemli ki, Cumhurbaşkanına son derece geniş 
yetkiler vermiş olan 1982 Anayasası bile, Cumhurbaşkanının geri çeviremeyeceği, bir daha gö
rüşülmek üzere Meclise geri gönderemeyeceği tek belge olarak, tek yasa olarak, bütçeyi göster
miştir. Oysa, bizim daha önceki sistemimizde, Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini de ge
ri gönderemezdi. Oysa, 1982 Anayasası Cumhurbaşkanına bu yetkiyi de verdi; ama, bütçeyi 
geri çevirme yetkisini vermedi. Dolayısıyla, böylesine önemli bir belgeyi görüşüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ancak, bu konuştuğumuz belge, bir koalisyon hükümetinin belgesi
dir. Koalisyon hükümeti demek, genellikle, yalnız burada söylenenlerden ibaret bir hükümet 
demek değildir. Çünkü, genellikle bu Mecliste hem iktidar hem muhalefet olarak şu husus çok 
sık söylendi: Elbet, bu koalisyondur, dolayısıyla bu koalisyonu oluşturan partiler kendi gö
rüşlerinden fedakârlık etmişlerdir, birtakım uzlaşmalara varmışlardır, bu uzlaşmalar dolayı
sıyla, yapılacak olan tenkitler de ve bunlara karşı gösterilecek olan savunmalar da, biraz özür 
arama ya da özür bulma tenkitleri veya savunmalarıdır. 

Oysa, sayın milletvekilleri, konunun bir de öbür yanı var. Ben, bugün, daha çok, öbür 
yanı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü, koalisyon, bir anlamda özür kaynağı olabilmekle bir
likte, aslında, konuya iyi yaklaşılırsa, bir dinamizm kaynağı da olabilir, yaratıcılık kaynağı da 
olabilir, sorunlara daha akıllıca ve hatta daha dinamik çözümler bulmanın bir yolu da olabilir. 

Bir örnek vereyim. Bu örnek, bugün konuştuğumuz bütçeyle de ilgili bir örnektir. Sayın 
milletvekilleri, bizim partimiz, devletçilik geleneğinden gelen bir partidir. Biz, 1930'larda bu 
toplumun kalkınması için, bu toplumun sanayileşmesi için, devlet girişimlerine öncelik vermiş 
olan başka girişimlerin bulunmadığı bir dönemde, bunları toplumun kalkınması için kullanmış 
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olan bir gelenekten geliyoruz. Ama, bu geleneğe saplanıp kalıyor da değiliz. Çünkü, bugün 
de o gelenekten eğer içimizde bir şeyler kalmışsa, bu içimizde olanlarla, yine çağı yakalama
nın, toplumu, çağı yakalayan bir toplum haline getirmenin yollarını arıyoruz. Geçmişte de dev
letçiliğimiz doktrinci bir devletçi değildi, bugün de öyle değil. Ama, geri kalmış bölgelerin kal
kınması için, yeni teknolojilerin getirilmesi için, stratejik doğal kaynakların yabancılara kaptı-
rılmaması için, hâlâ da bir ölçüde devlet girişimciliğine ihtiyaç olduğuna inanan bir partiyiz. 
Bu da programımızda var; seçim bildirgelerimizde de var. 

. Bizimle ortalık kurmuş olan partinin geleneği, liberal bir gelenektir; onlar da liberalizme 
inanırlar ve bu yaklaşımla ülkenin kalkınması için çalışırlar; fakat, böyle bir koalisyon ortaya 
çıktığı zaman, bu kolisyon, Türkiye'nin dünya ile bütünleşmesi, Türkiye'nin rekabet edebilir 
bir sanayi yapısına kavuşması için, genellikle ileri sürülen özelleştirme tezine karşı yeni bir tez 
oluşturdu. Bu, önemli bir nokta, "özelleştirme, gerekli olduğu zaman, gerekli olduğu biçim
de, gerekli ölçüde yapılmalıdır" dedi. Sırf özelleştirme olsun diye özelleştirmeden yana olma
dığını söyledi. 

Bu iki yaklaşımın sonucunda yeni bir kavram çıktı; özerkleştirme. Bazı konuşmacılar bu
nu biraz hafife aldılar. Oysa özerkleştirme bu toplumda çeşitli partilerin eksiden beri savun
dukları bir tezdi. Aslında özerkleştirme, devletçiliğin en koyu zamanında da olması gereken, 
sonradan devletçilikten uzaklaşıldığı zaman devletçiliğin daha verimli olması için önerilen bir 
tezdi. Şimdi o teze yeni bir yaklaşımla geliyoruz. Yani, şunu söylüyoruz : Evet, Türkiye'de özel
leştirilmesi gereken birtakım kamu işletmeleri olabilir; ama, durun, sırf özelleştirmek için ya 
da devlet bütçesindeki açıkları kapamak için ya da yabancı girişimciliğe serbest kapı açmak 
için özelleştirme olmaz. Önce bakalım, önce bu işletmeleri, kendi başlarına karar verebilecek, 
kendi denetim organları olan, kendi yönetim organları bağımsız çalışabilen, kendi genel kurul
ları olan işletmeler haline getirelim, ondan sonra bakalım... Dolayısıyla, "özerkleştirme" kav
ramı, Türkiye'deki koalisyonun yarattığı ve Türkiye'nin yararına olacak olan bir kavramdır. 

Bu noktadan kalkarak, bu örneği vererek, şunu söylemek istiyorum : Benim bugün yapa
cağım konuşma, bir hükümet üyesi, bir başbakan ya da bakan olarak yapacağım bir konuşma 
değil. Ben konuşmamı, koalisyonu oluşturan partilerden birinin grubu adına yapıyorum. Ne 
demektir bir grup adına konuşma yapmak, bir grup adına koalisyona bakmak?.. Bu, her şey
den önce, acaba, biz bu Koalisyona katılırken, ülke yararına olarak, yalnız kendi yararımıza 
ya da katıldığımız Koalisyonun yararına değil, ülke yararına olarak buna ne getirmişizdir, ne 
getirebiliriz ve getirdiklerimizin, getirebileceklerimizin açısından yapılanlar nasıldır; daha iyi 
nasıl yapılabilir, bunu söylemek demektir. Bu açıdan bakınca, bizim -Sayın Başkan, kısaca onu 
söylemek istiyorum- Türk siyasal yaşamına, bugünkü koalisyona ve Türkiye'nin bugünkü so
runlarına getirdiğimiz yaklaşımları belli başlı birkaç noktada toplamak mümkün. 

Biz, bir kere, yine cumhuriyeti kurmuş olan bir geleneğin devamı parti niteliğimizle, her 
şeyden önce şunu söylüyoruz : Türkiye bir cumhuriyettir. Gumhuriyet demek, devletin, mille
tiyle bütünleştiği; ama, gerçek anlamda bütünleştiği bir yönetim biçimi demektir. Bu bütün
leşme, Anayasanın çeşitli yerlerine, şimdi olduğu gibi, 17-18 defa "ülkesiyle, milletiyle bütün 
devlet" sözünü koymakla olmaz; sözle bu bütünleşme olmaz. Bu bütünleşmenin nasıl olabile
ceğini, biz yine, kendi geleneğimizden gelen ilkelere dayanarak izah ederiz. Bizim geleneğimiz, 
parti olarak yalnız bizim değil, bütün Türk anayasa hukukunun geleceği, bölünmez egemenlik 
geleneğidir. Fransız İhtilalinin ortaya attığı, Millî Mücadelede benimsediğimiz bölünmez 
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egemenlik geleneğidir. Bölünmez egemenlik, özellikle laik bir ülkede, kaynağını bu bütünlük
ten alan, devletin içinde bir tek milletin varlığını kabul eden egemenlik demektir. Bunun önemli 
bir sonucu, genellikle, yalnızca sözlerle yetinenlerin ihmal ettikleri önemli bir sonucu; mille
tin, yine bütünüyle, hiçbir bölge ayırımı, hiçbir ırk ayırımı, hiçbir köken ayırımı; dil, din, ırk 
ayırımı olmaksızın, ülkeyi yöneten organlarda temsil edilmesi demektir. Partimiz, bu inancı
nın ve cumhuriyetin harcında bulunan bu inancın bir sonucu olarak, Türkiye'deki yasa uygu
lamalarının sonucunda, belki seçime katılamayacak olan hatta katılmaması kesinleşen bir par
tinin üyelerini kendi bünyesine kabul etti, çeşitli eleştirileri göğüsledi ve bir bölgenin halkını, 
hangi kökenden olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, bu Mecliste temsil edilebilme 
olanağına kavuşturdu. Bunun partimizin Türkiye'deki egemenlik anlayışına, cumhuriyetten gelen 
egemenlik anlayışına büyük bir katkısı oldu. Dolayısıyla, bugünkü bütçeye bizim bakış açımız 
da, bu bütünlük açısından; ama ülkenin hiçbir ferdini, konuştuğu dil, mensup olduğu ırk ya 
da köken dolayısıyla dışlamayan bütünlük açısından kaynaklanacak ve dolayısıyla, sorunların 
çözümünde, şiddeti, dehşeti ve tedhişi reddeden; ama, demokratik katılımı olduğu gibi kabul 
eden, bütün yönleriyle kabul eden bir bakış açısı olacaktır. 

İkincisi, egemenliğin dışa dönük olan bir yönü; yine de bizim mirasımızdan kalma bir 
yöndür, bizim vurguladığımız bir yöndür. Biz, parti olarak, Türkiye Cumhuriyetinin bağım
sızlığı konusunda hassas olmak zorundayız. Mensup olduğumuz koalisyonların da bu yönde 
karar vermelerinde kendi ağırlığımızın, zannediyorum, tarihten gelen ağırlığımızın, sayımız
dan da daha üstün olması gerektiğine inanırız. 

Bu açıdan bakınca, bu bütçeye bakış açımız, bütçe eleştirisine bakış açımız, yine, dışa dö
nük bir bağımsızlık anlayışından da kaynaklanacaktır. Aynı zamanda partimiz, "sosyal 
demokrat" etiketini de taşır. Böyle bir bütçeye sosyal demokrat açıdan bakabilmek demek, 
bu bütçede, hem demokratlığın evrensel niteliklerini sağlamaya yarayan ipuçları var mı, yok 
mu; öyle bakmak demektir, hem de aynı zamanda, yaratılacak olan toplumun, bu bütçe ile 
yaratılmasına katkıda bulunulacak olan toplumun, gerçekten, sosyal dengeleri yerinde, sosyal 
uçurumları bir ölçüde doldurulmaya başlanmış bir toplum olup olmadığı açısından bir bakış 
olacaktır ve tabiî bütün bunların da, bir hukuk devleti anlayışı içinde gerçekleşmesini isteyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, bu açıdan bugünkü Türkiye'ye baktığımızda, 
biz bir grup olarak, parti olarak ve hükümetin bir kanadı olarak baktığımızda, çelişkili bir 
durum görüyoruz. Çelişki şuradan kaynaklanıyor : Devraldığımız miras, hem Cumhuriyetin 
çeşitli dönemlerinde ve özellikle de son döneminde; yani sekiz yıl sürmüş olan bir iktidar dö
neminde yapılanlar bakımından bazı iç açıcı, gönül ferahlatıcı ipuçları taşımaktadır; ama aynı 
zamanda içaçıcı gönül ferahlatacı saydığımız bu ipuçları, iç karartıcı bir tablo da içermektedir. 
Evet, Türkiye, dışa açılımda, sanayileşmede, ulaşımda, toplum' yaşamının çeşitli alanlarında 
büyük atılımlar yapmıştır; bütün iktidarlar zamanında uç uca eklenerek yapmıştır; ama, bu
gün ortaya çıkan Türkiye, aynı zamanda, dengeleri çok bozuk olan, bugün ortaya çıkan Türki
ye, aynı zamanda, durdurulması büyük güçlükler taşıyan kronik enflasyonun kurbanı duru
munda olan ve aynı zamanda, bugünkü Türkiye, çeşitli atılımlar sırasında, boğazına kadar dış 
borca, iç borca gömülmüş olan bir Türkiye'dir. Çelişkinin birincisi bu. 

İkincisi ve güçlük yaratan daha önemli bir çelişki; Türkiye'de Hükümetin ve onun kanadı 
olarak bizim girişimlerimize engel olan bir hukukî çerçeve var; 1982 Anayasası. 1982 Anayasa
sı, ne yazık ki, bu açıdan, sekiz yıllık iktidar döneminde önemli değişiklikler geçirmemiş, belki 
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bu açıdan hiç değişiklik geçirmemiş çelişkili bir Anayasa. Çünkü, bir yandan, devletle milletin 
bütünlüğünü vurgulamak için kutsal devlet anlayışından kalkarak, her yerinde bu kavramı vur
gulamaktadır; ama, bir taraftan da, kişinin, devletten kopması için, vatandaşın devletten uzak
laşması için; vatandaşın, devletin yönetimine, bu arada da bütçenin uygulanmasına katkıda 
bulunmasını engellemek için, çeşitli hükümleri de birlikte getirmektedir. Bu, yalnız hukukî çer
çeve olarak değil, uygulamaya da etki gösteren bir cendere olarak Hükümetin ve Hükümet için
deki partilerin elini ayağını bağlayan; ama, biraz sonra söyleyeceğim açılardan bağlayan bir 
husustur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletle milletin, sadece lafta değil, gerçekte, toplum 
yaşamında, böyle bir bütçenin uygulanmasında bütünleşebilmesi için hangi soruları sormak 
gerekir; demin söylediklerimin ışığında, örneğin, devletin bağımsızlığını gerçek anlamda sağ
lamak için girişimleriniz, dış politikadaki davranışlarınız, devlet yapısındaki aksamalar dola
yısıyla, Anayasadaki aksamalar dolayısıyla, zaman zaman tartışmalara yol açıyorsa; bu konu
da, toplumda, henüz devletle milletin bütünleştiği bir anlayış birliği ortaya çıkmamışsa, o za
man, bu bütünleşmenin en önemli bir unsuru eksik kalmış demektir. Misal veriyorum : Bu
gün, bütçe dolayısıyla dış politika tartışmasına girecek değilim; ama, bugünün dış politikası, 
geçmiş yakın yılların dış politikasından, sanıldığı gibi, daha kolaylaşmış değil, daha da güçleş-
miştir. Çünkü, çok önemli bir olgu; Türkiye Cumhuriyetini, artık, savunmada kendisini koru
ma içgüdüsüyle davranan bir devlet olmaktan çıkarmış, onu, aktif, etkin bir role zorlamaya 
başlamıştır. Nedir bu rol? Bu rol, genellikle sanıldığı gibi, dış ilişkilerde savunma ve ekonomik 
yönlerinin dışında, çok daha önemli ve hassas bir roldür. Türkiye Cumhuriyeti, bugün kendi
sine umut bağlamış olan insanların, kendi sınırları dışında kendisine umut bağlamış olan in
sanların, insan haklarını savunma durumundadır. Bu, dış politikamızın yeni bir boyutu. Bu 
bakımdan, tarih, tersine dönmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 19 uncu Yüzyıl tarihine baktığınız zaman, Osmanlı Devletinin en büyük 
sıkıntısı, kendi içindeki gayri müslim vatandaşlara ya da uyruklulara yapılan kötü işlemler, dav
ranışlar dolayısıyla, Batı dünyasının kendi üzerine çullanışıdır. Bu çullanış, aslında, içerideki 
durumu; yani bu toplumun geleneğine, tarihine ve dinine hiç yakışmayan; aslında da mevcut 
olmayan, çarpıtılan durumu bahane olarak kullanan ve bunu kullanarak İmparatorluğu par
çalamaya çalışan bir ilgidir ve içerideki durumla dış ilgi, dıştaki menfaatların lehine çalışmaktadır. 

Şimdi, çok şükür, öyle bir yüzyılın sonuna geldik ki, artık, bu rolü, dıştaki Türkler için; 
yani Romanya ve Moldavya Gagavuzlarından Kıbrıs Türkerine, Azerbaycan Türklerinden Batı 
Trakya Türklerine, Kerkük Türklerinden, Balkan ülkelerindeki, örneğin Bulgaristan'daki Türklere 
kadar bütün bir Türklük dünyası, kendi haklarının savunulması için, Türkiye Cumhuriyetine 
bakmaktadır. Hatta bunun da ötesinde, bu ülkelerde yaşayan Müslüman topluluklar, gayri-
müslüm bir çoğunluk içinde yaşayan Müslüman topluluklar, kendi milliyetlerini de ikinci pla
na iterek, Türkiye Cumhuriyetinden koruyuculuk beklemektedirler. 

Bu koruyuculuğun iyi yapılabilmesi iki koşula bağlıdır. Bu koruyuculuğun iyi yapılabil
mesi, genellikle, devletin sorumlu ve sorumsuz makamlarında bulunanların söylediği gibi, kor
kutalım, şunu yapalım, bunu yapalım tarzında açık tehditlerle olmaz. Bu tehditler, aslında, 
söylenmemesi gereken tehditlerdir. Söylendiği zaman, bu tehditlerin değeri azalır. Ama, asıl 
yapılması gereken, çok ince diplomasi ile kararlılığı birleştirebilmektir, O bakımdan, unutma
yalım ki, yine bu bütçe ile ödenek verdiğimiz bir bakanlığın, pırlanta gibi diplomatları, yaban
cı formlarda uğraşarak, örneğin Karabağ'ın, bir Azerbaycan toprağı olduğunu bütün dünyaya 
tescil ettirmişlerdir. -
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Şimdi, biz bu kararlılığı, çeşitli uluslararası alanlarda gerçek anlamıyla göstermek yerine, 
uluorta konuşarak, hem de devletin en yukarı; fakat sorumsuz makamlarında uluorta konuşa
rak, diplomatlarımızın işini güçleştirirsek, devletin oynamak zorunda kaldığı rol da zarar görür. 

Sayın milletvekilleri, yine, dış politikada Türkiye'nin ekonomik çıkarları, dünyaya açılış 
zorunlulukları, birtakım ekonomik birleşmelerle yakın ilişkiler içine girmemizi gerektiriyorsa, 
bunu da yine, bu gereklerin sonucu olarak, titiz bir biçimde, diplomasinin incelikleri ite karar
lılığın ağırlığını birleştirerek yürütmek gerekir. Yoksa, zaman zaman yine sorumsuz yüksek ma
kamlarda söylendiği ve davranıldığı gibi, uluorta konuşmalarla, bazen yalvarır duruma, "lüt
fen bizi kabul edin" durumuna, bazen de, kabul etmezseniz* bileceğiniz iştir, siz bilirsiniz tar
zında, ancak mahalle konuşmalarında söylenebilecek sözlerle bir dış politika yönetilmez. Do
layısıyla, bütün partilere -muhalefette olsunlar, iktidarda olsunlar- bu bakımdan düşen sorum
lulukların, devletin en yüksek makamlarında da sürdürülmesi gerekir. 

İkinci nokta : Eğer bir toplumda insan haklarınız sınırlanmışsa, özgürlüğünüzü önleyen 
sınırlamalar varsa, devlet ve millet bütünlüğü nasıl gerçekleşecektir? 

Sayın Başkan, bu bütçe yasalaştıktan sonra, sanıyorum bu Parlamentoyu bekleyen başlı
ca ödev, Anayasa değişiklikleridir. 

Biz yine, Koalisyon Hükümetin benimseyeceği ve benimsediği bir yaklaşımla, bu değişik
liği, Parlamentonun, dolayısıyla Parlamento içindeki partilerin gerisindeki insanların bir kıs
mını dışlayarak, onları yok sayarak, sayı üstünlüğünü birtakım sayılarla geçici olarak tamam
layıp, gerçekleştirmek istemiyoruz. Anayasa değişikliğinin, toplumda bir genel mutabakata bağ
lanması gerekir. Bu genel mutabakat bazı konularda yoksa, o konular belki şimdi bir yana bı
rakılabilir; ama, eminim, hepimizin üzerinde mutabık olduğumuz öyle noktalar bulunabilir 
ki -bu koalisyonun bundan sonraki ödevlerinden birisi olacaktır- bu Mecliste, böylesine parti
lere bölünmüş olan bir Mecliste bile, neredeyse oybirliğine yaklaşan bir tutum oluşturulabilir 
ve Anayasanın önümüzdeki engelleri kaldırılabilir. 

Bütçeyle ilişkisi nerededir?.. Sayın milletvekilleri, bugün görüşmeye başladığımız ve ayın 
sonuna doğru oylayacağımız bütçede -açıkça tasarıda da yazılı- 32 trilyonluk bir bütçe açığı 
var. 32 trilyonluk bütçe ağığının, muhalefet sözcülerine göre, ikiye katlanması muhtemeldir. 
İktidara göre, bunu olduğu gibi sürdürmek mümkün olacaktır; Eğer bu açık, gider bütçesinin 
çoğalması yoluyla değil, gelir bütçesinin artması yoluyla olduğu gibi tutturulabilir ya da daral-
tılabilirse. Ne demektir gelir bütçesinin artması?.. Gelir bütçesinin artması demek, devlet ge
lirlerinin, özellikle vergiler yoluyla alınacak olan gelirlerin -yalnız o değil; ama, her şeyden ön
ce artması demektir. Peki, vergi sisteminin kendiliğinden bu gelir artmayı yönlendirmesi, şu 
veya bu yöne çevirmesi ne ölçüde mümkündür ve hangi yönlere çevirmesi mümkündür? Uz
manlar, verginin, sosyal politika için çok önemli bir araç olduğunu söylerler. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Hükümet sırası boş... Bütçeyi görü
şüyoruz; ama, bakan yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Burada. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Usul böyle Sayın Başbakan... Orada olmaz. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Soysal. 
O. MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Gelir bütçesinin artması; ama, demin söylediğim 

bir biçimde, toplumda daha fazla dengesizlikler yaratmadan, toplumdaki uçurumları büyüt
meden artabilmesi; muhalefet sözcülerinin söyledikleri gibi, çalışana, memura, işçiye, küçük 
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çiftçiye çullanan vergilerle değil, büyük gelir gruplarına hitap eden vergilerle devlet gelirlerinin 
çoğalabilmesi, kendiliğinden olacak bir iş değildir ya da, bizim buradaki oylarımızla yalnız 
başına başarılabilecek bir iş değildir. Bunun gerçekleşebilmesi için, toplumda vergi politikası
nın bu yönde olmasını isteyen insanların ağırlığının artması gerekir. 

Onun içindir ki, bizim Koalisyon kanadı olarak ve umuyorum Koalisyonun bütünü ola
rak hedefimiz, Türkiye'de sendikal hakların önüne 1982 Anayasasıyla konulmuş olan engelle
rin kaldırılmasıdır. Bunlar kalktığı zaman, Türkiye'de sendika yöneticisi olmak, Anayasayla 
konan engeller dolayısıyla zorlaştırılmadığı zamandır İd, Türkiye'de sendikalar," gerektiğinde 
siyasal partilerle de dayanışma içinde, belli sosyal politikaların gerçekleşmesinde ağırlıklarını 
koydukları zamandır ki, Türkiye'de grev hakkının önüne konan engeller hafifletildiği zaman
dır ki, Türkiye'deki vergi sisteminin, işte o söylediğiniz yönde olmaması mümkün olabilecek
tir. Yoksa, hem "vergiler böyle olmasın" demek hem de bu çeşit özgürlüklere, özgürleştirme
lere, bu çeşit sendikal hakların genişletilmesine karşı çıkmak olmaz. Dolayısıyla, toplumda bu 
temel sorunun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin vergi yoluyla düzeltilmesi hem de devlete ge
lir sağlayacak, bütçedeki açığı daha da açık hale getirmeyecek biçimde sağlanabilmesi için, Ana
yasadaki engellerin ortadan kaldırılması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, yine bu bütçeyle, üniversitelere, Türkiye'nin 30 üniversitesine büyük 
paralar veriyoruz. Bu yıl içinde emin olmamız gerekir ki, üniversiteler, Anayasadaki düzenle
me dolayısıyla ve onun sonucu olan YÖK sistemi dolayısıyla, artık, bugünkü gibi işlemeyecek
ler, gerçek üniversitelerin nasıl işlemesi gerekiyorsa, öyle faaliyette bulunacaklardır. Dolayısıy
la, Anayasanın 130 ve 131 inci maddelerine, onların değiştirilmesine ilişkin çalışmalarımız var. 
Bti çalışmalar, yakında önünüze gelebilecek duruma gelmiştir. En azından, grubumuzun Koa
lisyona katkısı ve Koalisyonun öbür kanadından gelen yankılar, bu bakımdan umut vericidir. 

Dolayısıyla, YÖK sistemi, bugünkü Türk üniversitelerini büyük güçlükler içine sokmuş 
olan, daha doğrusu niteliksizlikler içine sokmuş olan YÖK sistemi, temelinden değişecektir, 
YÖK diye bir kuruluş, ancak ülkedeki insan gücü ihtiyaçlarına uygun planlamaların yapıldığı, 
bu bakımdan maddî kaynakların iyi paylaştırıldığı bir kuruluş olacaktır. Onun dışında, üni
versitelerin, "üniversite" sözüne uygun düşecek bir özerklik içine girmeleri sağlanacaktır, özerk
lik, yalnız kurumların özerkleştirilmesiyle değil, bu kurumlarda çalışan insanların da, söyle
mek istediğini serbestçe söyleyebilen, inandığına serbestçe inanabilen, araştırmasını serbestçe 
yapabilen ve bu bakımdan da erkini, gücünü kendi özünden alan insanların yetiştirilmesi de
mektir. Anayasayı bu yönde değiştirmeyi düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçenin 55 inci maddesinde TRT'ye yardımdan söz ediliyor. 
Elbette TRT'nin tek gelir kaynağı bu değil; ama, şimdi hepimizin gözü önünde cereyan eden 
bir olayda da gözüktüğü gibi, bu çeşit yayın araçlarının, ülke yönetimine halkın katılımını sağ
lamak bakımından ve doğru biçimde katılımını sağlamak bakımından önemi büyüktür. Dola
yısıyla, Anayasanın 133 üncü maddesinde, devlet tekelini kaldıran -zaten kalkmış olan, tekno
lojik gelişmelerin peşinden yetişemediğimiz için zaten kalkmış olan- devlet tekelini gideren; ama 
bu karşılık, tıpkı üniversitelerde olduğu gibi, özerk bir kamu televizyonu ve radyosu kuran; 
yani, insanlarının gücü yine kendilerinden gelen -şu veya bu iktidardan değil, şu veya bu güçlü 
çevrelerden değil- bir sistemi getireceğiz. 

Sayın milletvekilleri, yine bu bütçeyle, kendi kendimize 69 milyar Türk Lirası verdik, veri
yoruz. Siyasî partilere devlet bütçesinden yapılan yardım, bu bütçeyle 69 milyar Türk lirasını 
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bulmaktadır. Ama, Türkiye'nin siyasî partileri 1982 Anayasasının cenderesi içine sıkışmış gibi
dirler. Bu bakımdan, Koalisyon Hükümetinin, bu Anayasa değişiklikleriyle bütün partilere, 
toplumun ve demokrasinin yönetiminde taşıdıkları sorumluluğa uygun olarak, gerçek bir ser
bestlik getirebilecek, onları gerçekten demokratik bir şekilde işlemeye sevk edecek değişiklik
ler getirmesi gerekiyor ve bunlar planlanmıştır. İsterseniz, kısaca arz edeyim. 

Birincisi, herhalde üzerinde hiçbirimizin düşünce ayrılığına düşmeyecek olduğumuz nok
ta; seçmen yaşını 18'e, seçilme yaşını da 25'e indirmeyi düşünüyoruz. 

İkincisi -isterdim ki, bu sözlerimi burada bulunmayan Demokratik Sol Parti Lideri de 
duysun- seçim sisteminde de, anayasadan birtakım ipuçları bulunsun istiyoruz. Yani, seçim sis
temi, temsil adaletiyle, yönetim istikrarı ilkelerini bağdaştıran bir temele otursun. Haksız öl
çüde çarpıtılmış bir temsil olmasın; ama aynı biçimde de, ülke yönetiminde istikrarsız sonuçlar 
doğuracak bir sistem olmasın. 

Üçüncüsü, partilerin iç örgütlenmeleri. Bugün Anayasa ile ve Anayasaya dayalı yasalarla 
partilerin iç yapıları, her partinin mutlaka kendisine uygun bulmayabileceği ayrıntılı bir biçim
de kurallara bağlanmıştır. Oysa, partilerin özde, gerçekten çoğulcu bir toplumda, toplumla bü
tünleşebilmeleri için; pekala, mahalle ve köy temsilciliklerinin olabilmesi gerekir; pekala, par
tilerin sendikalarla meslek kuruluşlarıyla ilişki kurabilmeleri gerekir; pekala, partilerin der
neklerle ilişki kurabilmeleri gerekir; pekala, partilerin üniversitelerde mevcut olan bilgi hazine
sinden yararlanabilmeleri gerekir; kadın kolları, gençlik kollan kurabilmek serbestliğine ka
vuşmaları gerekir. Anayasa değişikliklerinin bunları da getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yine bu bütçeyle, Türkiye'nin mahkemelerine, başta Anayasa Mah
kemesi olmak üzere, çeşitli adalet kuruluşlarına büyük ödenekler tahsis ettik. Ama, Türkiye'
nin Anayasası, bugün henüz hukuk devletini gerçekten ortaya koyabilecek birtakım değişiklik
lerin beklentisi içindedir. Umuyoruz ve düşünüyoruz ki, kişi güvenliğine, kişi dokunulmazlığı
na ilişkin olan 19 uncu maddede Önemli bir değişiklik yapılarak -zaten onun yasası hazır- sorr 
gulamalarda kişilerin avukat buîundurabilme ya da avukat tutmadan sorgulamaya tabi tutul
mama hakları Anayasa güvencesi altına alınsın. Bu, işkencenin kökünü kazımak için Türkiye'
de düşünebildiğimiz çarelerden biri. 

Yine basın özgürlüğü bakımından, bugün 1982 Anayasasında bulunan birtakım engelle
melerin, bütün Meclisin de katılacağı bir oybirliği havası içinde, kolaylıkla kaldırılabileceğini 
düşünüyoruz. Gazetelerin kapatılması, toplatılması bakımından Anayasada değişmesi gereken 
hükümler var; zapt, müsadere gibi zoralım hükümleri var; onların değişmesi gerekecek. 

Sayın milletvekilleri, zaten, ANAP zamanında yapılmış olan bir yasa değişikliğinin, Ana
yasada kalmış olan utandırıcı kalıntılarını da ortadan kaldırağız; Anayasada "yasaklanmış dil" 
diye bir kavram kalmayacak ve aynı şekilde yine Anayasada, derneklere, toplantı ve gösteri 
özgürlüğüne ilişkin olan hükümlerde değişiklik getirilecek. 

Sayın milletvekilleri, yine, devletle milletin bütünleşmesi bakımından, çok önemli olan 
dördüncü noktaya geliyorum. 

Bir ülkede bölgeler ve sınıflararası dengeler çok bozulmuşsa, gitgide bozulmakta ise, dev
let ve millet bütünlüğü nasıl sağlanabilir?.. Türkiye'de bu, zaten bozuktu. 1982 Anayasası, ça
lışanların haklarına; yani, emeğini satarak geçinenlerin haklarına getirdiği kısıtlamalarla, 
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yanlış politikalarla bu dengenin daha da bozulmasına ortam hazırlamıştır. Bu bakımdan, de
min söylediklerime ilaveten bir başka noktayı daha vurgulamak istiyorum, o da, Türkiye'de 
bölgeler arasındaki dengesizliklerin daha da artmış olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki hafta tartışacağımız bir konu bakımından; yani, Türki
ye'nin bir bölgesindeki olağanüstü halin kaldırılıp kaldırılmaması bakımından, bizim Grubu
muzun bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı, yalnız bizim Grubumuzun sıkıntısı değildir. Bu sıkıntı, yal
nız Hükümetin de sıkıntısı değildir. Bu sıkıntı, bu Parlamentodaki bütün partilerin içten içe 
duydukları bir sıkıntıdır, Türkiye'de bütün siyasal kadroların değişik derecelerde duyup da, 
değişik derecelerde dile getirebildikleri bir sıkıntıdır. Sıkıntımız şudur : Türkiye'de, demokra
tik, kendi içinden bütünlüğe sahip, egemenliği bölünmez çağdaş bir devlet kurmak istiyoruz; 
fakat, yurdumuzun bir bölgesini yıllardır olağanüstü yöntemlerle ya sıkıyönetimle ya da ola
ğanüstü hal yönetimiyle yönetmek zorundayız... Parlamento olarak bu çelişkinin içinden çık
mamız gerekir. 

Dolayısıyla, bizim, Grupta da tartıştığımız ve mutlaka Hükümete de aktarılması gereken 
ve aktardığımız konu şudur : Olağanüstü hal uygulaması kaldırılsın veya kaldırılmasın, bu ola
ğanüstü hal uygulamasının bu yönetim biçiminin, mutlaka bir şeyler yapılarak kalması ve yine 
mutlaka bir şeyler yapılarak kaldırılması gerekir. Kaldırılmasından yana olan arkadaşlarımız, 
bu yöntemle şimdiye kadar sorunun çözülemediğini, dolayısıyla değişik bir yöntemin denen
mesi gerektiğini savunuyorlar; ama aynı zamanda, ülkenin bütünlüğünü, ülkenin dil, din, ırk 
ayrımı yapılmaksızın eşit bir biçimde yönetilmesi gerektiğini, bu toplumda azınlık statüsü diye 
bir statünün bulunmaması gerektiğini de savunarak bunu söylerler. Zaten, bunu savundukları 
zaman, bizim Partimizin içinde yer alamayacakları gibi, zannediyorum cumhuriyetin ilkeleri
ne de ters düşmüş olurlar; ama.bunu yeteri kadar güçle savunabilmeleri için, bugünkü uygu
lamanın, bugünkü kuralların da değişmesi gerekir. Kabul edelim ki, bugün -ki, bu kabulde 
zannediyorum herkes bizimle işbirliği yapacaktır- uygulanmakta olan Olağanüstü Hal Yasası
nın kendisi bile, yasa olarak eleştirilebilecek noktalarla dolu olan ve yayımlandığı zaman ba
sında ve hukukçular arasında büyük eleştirilere yol açmış olan yetkilerle dolu bir yasadır; bu
nun gözden geçirilmesi gerekir. 

Bu yasaya dayanılarak çıkarılmış olan kararnamelerde, gene eleştirilen önemli yanlışlar 
vardır, bunların da düzeltilmesi gerekir. Gene, bu kararnamelerin ve yasanın uygulaması sıra
sında yapılan atamalarda birtakım yanlışlar olmuştur; halkın tepkisini çeken atamalar, halkın 
tepkisini çeken birtakım uygulamalar vardır. Bunların düzeltilmesi gerekir; uygulama kalsa bile. 

Olağanüstü hal uygulamasının kalkmasına oy verecek olanlara, her şeyden önce ülkenin 
bütünlüğünü ve bölünmez bütünlüğünü vurguladıktan sonra söylenecek söz şudur : Kaldırıl
dığı zaman da sorun çözümlenmiş olmayacaktır. Sorun, çok büyük bir paketin oluşturulması
na bağlı olan bir sorundur; ekonomik yönleri olan, sosyal yönleri olan istihdama, iş bulmaya 
yönelik tarafları bulunan bir sorundur. Bunun boyutlarını Grubumuz adına gene benden son
ra konuşacak olan istanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu sizlere etraflıca söyleyecek. Yalnız, 
ben, bu sıkıntımızın temel nedenlerini dile getirerek, bunu sizlerle paylaşmayı burada zorunlu 
gördüm. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, bütün partilere seslenerek, şunu söylemek isti
yorum : Eğer önünüzdeki bütçenin gerçekten halkın yararına uygulanmasını, gerçekten çalı
şanlardan yana uygulamasını; gerçekten, hep söylediğiniz gibi ve hatta "Benim işçim, benim 
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köylüm" deyimleriyle söylediğiniz gibi, Türkiye'nin varlıksız insanlarının yararına, ezilmekte 
olan insanlarının yararına, çalışan insanlarının yararına uygulanmasını istiyorsanız, bunu, ko
alisyonun öbür kanadında size ve kendi seçmenlerine verilmiş sözlere ilaveten yine bizim Parti
mizin de bu Koalisyonda böyle bir görevi yerine getireceğine, yani bu insanlara sahip çıkacağı
na inanarak düşününüz. Çünkü, Partimiz, kendi bütünlüğüne, kendi kimliğine, yani ayırım
sız; ırk, dil, din ayırımı gözetmeden, varlıkh-varlıksız ayırımı gözetmeden, hatta, çalışanları, 
emeğiyle geçinenleri, küçük çiftçileri savunan bir parti olarak, böyle bir bütçenin, gerçekten 
bu yığınlar yararına uygulanması için ağırlığını Koalisyon içine koyacaktır ve bu ağırlık, Koa
lisyonun öbür kanadında da, kendi seçmenine benzer sözler vermiş olan kanatta da büyük bir 
gönül rahatlığıyla kabul edilecektir, edilmesi gereken bir ağırlıktır. Dojayısıyla, aynı ağırlığı 
sizlerin de kabul edeceğinizi umuyorum ve 1992 bütçesinin, ülkemize, bu sevdiğimiz vatana 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI (Devam) 

3. — Dsvkt Bakam Orhan Küercioğlu'mn, ileri sürtnüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin ken
disine atfoluntnası nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, çeşitli arkadaşlarımız, saat 20.00 ilâ 21.00 arasın
da vereceğimiz aranın şimdi verilmesini istemektedirler; Nedeni de, niyetli arkadaşlarımızın oruç
larını açmalarıdır. Bu doğru bir görüş; yalnız bundan evvel, Sayın Orhan Kilercioğlu'nun bir 
talebi oldu; kendisine, Sayın Mesut Yılmaz'm konuşmasında sataşma olduğunu söyledi. Ham 
zaptı getirttik, bizim de kanaatimiz öyledir. 

Çok kısa olmak kaydıyla, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre açıklama yapmanız kaydıyla 
söz veriyorum Sayın Kilercioğlu. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sayın Mesut Yılmaz'a, bana konuşma fırsatı ve ortaya koyduğu iddiaları cevaplandır
mak için imkân verdiğinden dolayı teşekkür ederim. 

Sayın Yılmaz, özellikle son zamanlarda, gerek yargıyı, gerekse kamuoyunu baskı altında 
tutmak için, bu yaptıkları konuşmayı müteaddit defalar yapmışlardır. Ben, kendilerine daha 
önce de cevap vermeyi düşündüysem de, bugün nasipmiş. 

BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu, bir cevap veremezsiniz; açıklama yapacaksınız, düzeltme 
yapacaksınız İçtüzüğümüz sarihtir. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Söz hakkı alırım bu durumda. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Hemen belirteyim ki, iddia

larında iki noktaya temas ettiler. Bunlardan bir tanesi, niçin koordinasyon toplantıları yaptığı-
mızdır. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Anlamamışsınız Sayın Kilercioğlu; öyle bir şey söylemedim. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Koordinasyon toplantısı, ko

ordinasyon, çağın çalışmalarının ve hükümet faaliyetlerinin temelinde yatan açık bir gerçektir. 
BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu, İçtüzüğün 70 inci maddesini biliyorsunuz; sadece kısa bir 

açıklama yapabilirsiniz. Ayrıca, niyetli olan arkadaşlarımızı, ben dahil, düşünmenizi rica 
ediyorum. , 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Koordinasyon toplantılarını... 
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A. MESUT YILMAZ (Rize) — öyle bir sataşmam yok, anlamamışsınız. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun da ko

nuşalım. 
Koordinasyon toplantıları, işbirliği ve çalışmanın, karşılıklı fikir alışverişinin bir neticesidir. 
MEHMET CAVIT KAVAK (istanbul) — Doğal... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Ben, mahzuruna değindim. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Doğal... Teşekkür ederim. 
Gelelim ikinci konuya : Benim göçmen konutlarıyla ilgili değindiğim hususa temas edi

yorlar Müsaade ederseniz, yaptığım konuşmayı aynen okuyayım Sayın Başkan arzu ederlerse, 
bu metni kendilerine de verebilirim aynen şöyle söylemişim : "Bulgaristan'da yaşayan soydaş
larımız, bu ülkenin zorlaması sonucunda, Haziran 1989 tarihinden itibaren Türkiye'ye göç et
meye başlamış, Mayıs 1990 tarihine kadar 350 bin dolayında soydaşımız ülkemize göç etmiştir. 
Bunların bir kısmı, daha sonra geriye dönmüş olmakla beraber, 240 bin soydaşımız Türkiye'de 
kalmıştır. Bu soydaşlarımızın iskânı için 15 il, 39 yerleşim merkezinde 21 488 konutun yapıl
ması geçmiş hükümetler döneminde planlanmıştır. Bu konutlardan 9 178 adedinin yapım işi 
5.8.1991 tarihine kadar, 12 190 adedinin yapım işi de, 20 Ekim 1991 tarihinde gerçekleştirilen 
genel seçimlerden bir ay öncesine kadar müteahhitlere değıtılmış ve yapılan sözleşmelerde 140 
milyar lirayı bulan avans ödemeleri, yine genel seçimlerden iki gün öncesine kadar peyderpey 
ödenmiştir." Bu konu, bizatihi benim Bakanlığımın sorumluluğunda olan bir konu. Bakanlı
ğımı doğrudan ilgilendiren göçmen konutlarının yapım öncesi ve sonrası işlemler Bakanlığım
ca incelenmiş ve mevzuata aykırı uygulamalar olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili önemli bul
gular da şunlardır: , ' 

Konutların yapım işleri müteahhitlere hiçbir mevzuata uygun olmadan verilmiştir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, 70 inci maddeyle alakası yok. 70 nci madde 
sarih. 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Müteahhitlere... (ANAP sı
ralarından gürültüler) Müsaade buyurun... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, 70 inci maddeye göre söz almışlar... 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun.. Müsaa

de buyurun... Yaptığım konuşmayı okuyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bakanlığının bütçesinde oku onu. 
BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu, sizinle ilgili konuya cevap vereceksiniz. O icraatınızla ilgi

li konuşmayı Sayın Yılmaz'a sonra takdim edersiniz. Sizin, Teftiş Kuruluna baskı yaptığınız 
konusunda iddia var. 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, halihazır ko
nuşmayı, Sayın Yılmaz'a, arzu ederse, veriyorum. 

Görülüyor ki, konuşmama da bu şekilde engelleme var. (ANAP sıralarından "Engelleme 
yok" sesleri) Yargıyı, adaleti hep birlikte dinleyeceğiz, takip edeceğiz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek üzere, birleşime, saat 19.00'a 

kadar ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.50 _ 

. ,—«_- 0—», =——_ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati:. 19.00 

BAŞKAN: Hüsamettin Cir.doruk 
KÂTİP ÜYELER: Işılay Saygın (İzmir), Lütfü Escngül (Erzurum) 

* 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı: 25) (Devam) 

2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunlulc 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. sayısı: 48) (Devam) 

3. — Kalma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı: 26) (Devam) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin ICesinlıcsaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin-
lıesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı: 46) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, SHP Grubu adına ikinci konuşmacı olarak, Sayın Algan Hacaîoğlu'da. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri, Meclisimizin değerli üyeleri; 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde benden 
evvel SHP Grubu adına söz almış bulunan Profesör Mümtaz Soysal'ın değinmediği konularda 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Sizleri ve Yüce Parlamentonun bu görüşmelerini te
levizyonları başında izlemekte olan ülkemizin her yöresinden insanlarımızı en içtenlikle say
gıyla selamlıyorum, bu güzel ramazan ayının sizlere ve ailenize mutluluk ve esenlik getirmesini 
diliyorum. (Alkışlar) 

Konuma girmeden evvel, ben de, bu yılın zor kış aylarında çığ altında kalarak, doğal afet-
» te hayatlarını yitiren insanlarımızın ve keza kara elmas diyarı Zonguldak'ta yeryüzünün 500 

metre altında sanayimizin gelişmesine, emekleriyle, alınteriyle katkıda bulunmaya çalışırken 
grizu faciasıyla hayatlarını yitiren cefekâr emekçilerimizin ve ülkemizin değişik yörelerinde te
rör sonucu veya faili meçhul cinayetler sonucu veya görev başında şehit olarak hayatlarını yiti
ren tüm insanlarımızın ailelerine başsağlığı, hayatlarını yitiren insanlarımıza Allah'tan rahmet 
dilerim. 

Sayın Mümtaz Soysal benden evvel değindiler; ancak, ben de vurgulamakta yarar gör
mekteyim. Bugün görüşmekte olduğumuz 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı özünde ve 
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temelinde 1980'li yılların ipoteği altındadır. 1980'Ii yılların^ 12 Eylül hukukunun şemsiyesi al
tında ülkede yapılan tahribat büyük ölçüde tartışmakta olduğumuz 1992 malî yılı bütçesini 
ipoteği altına almış bulunmaktadır. Burada birkaç kez dile getirildi, ben de bugün tekrar vur
gulamak istiyorum: 1980'li yıllarda Türkiye'de demokrasi tahrip edildi, örgütlenme, sendika
laşma, özgür toplusözleşme yapma ve grev haklarını kullanma sürecinde ciddî kısıtlamalar ge
tirildi. Emekçilerimizin hak arama yolları tıkatıldı. Tabiatıyla, her dönemde bazı iyi işler yapı
lır, olumlu izler bırakan işler yapılır, bu doğaldır; ancak, bütünüyle 1980'li yıllar özü itibariyle 
Türkiye'de sadece demokrasinin değil, ekonomimizin de ciddî ölçüde tahrip edildiği bir dö
nem olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönemde ANAP'ın uyguladığı politikalarla, ülkemizde üreterek 
gelişme duyguları körletilmiş ve toplumumuzun temel değerleri erozyona uğratılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kısacası, 1980'li yıllar demokrasimiz için, insanlarımızın temel hak 
ve özgürlükleri için, sanayileşerek gelişebilmemiz için, eşitlikçi bir refah toplumu kurabilme
miz için bir kayıp dönem olmuştur. Ülkemizdeki bu tahribatın kimlerden kaynaklandığını, bu 
tahribattan kimlerin sorumlu olduğunu halkımız gayet iyi bilmektedir. Şu andaki dokunul
mazlık konumları hiç kimseyi kamu vicdanında yargılanmaktan ve nihaî sorumluluktan kur
taramaz. 

20 Ekim seçimleri ülkemizde çok ciddî iki şeyin gerçekleşmesine neden olmuştur: 20 Ekim 
seçimleriyle 24 Ocak kararlarına ve uygulamasına dur denilmiş ve onun kadar önemli olan, 
12 Eylül hukukuna dur denilmiştir. DYP ve SHP'nin dar parti çıkarlarını gözardı ederek, ta
rihsel bir uzlaşma içinde oluşturdukları Koalisyon Hükümeti, böyle bir noktada oluşmuş, top
lumumuz için ciddî bir güvence ve umut kaynağı olmuştur. Koalisyon Hükümetimizin kurul
masıyla, ülkemiz, kaçırılmaması gereken bir fırsatı yakalamıştır; bu fırsat, ANAP'ın 1980'li 
yıllarda her kesimde yarattığı tahribatı onarma fırsatıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu onarım yapılmadan, bilinmelidir ki, ülkemizde ne barış ve hu
zur sağlanabilir, ne demokrasi işletilebilir, ne yeni bir gelişme sürecine girilebilir ne de eşitlikçi, 
çağdaş bir toplumun temelleri atılabilir. 

Bugün burada tartışmakta olduğumuz bütçe, işte böyle bir büyük iddianın, kaçınılmaz 
bir görevin gerçekleştirilmesini amaç edinmiş, bunun için huzurumuza getirilmiş bir bütçedir. 
Bu anlamda, bu bir geçiş bütçesidir, bu bir onarım bütçesidir. Biz SHP Grubu olarak, Koalis
yon Hükümetimizin bu bütçesine ve bu büçtenin dayanağı olan onarım ve atılım programına 
destek veriyoruz, onun savunucusuyuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980'li yılların başında, "enflasyonu düşürmeden kal
kınma olmaz; fakirin sorunu çözülemez" diyenler, Türkiye ekonomisini son onbir yılda enf
lasyon batağına saplamışlardır. Bu dönemde hayat, toptan eşya endeksleriyle 24 İcat, tüketici 
endeksleriyle ise 30 misli pahahlaşmıştır. ANAP, 12 Eylül Hükümetleri, son on yılda ülkede 
gelir dağılımını bilerek bozmayı amaç edinmişlerdir. Bu amaçlaçalışma mevzuatı emek aleyhi
ne bir çizgiye çekilmiştir. Bu dönemde emeğin gayri safi yurt içi hâsıladan aldığı pay, İspanya'
da yüzde 61, Yunanistan'da yüzde 49, Meksika'da yüzde 42 iken, bizde sadece ve sadece yüzde 
15 düzeyinde kalmıştır. 1970'Ii yıllarda yüzde 35 düzeyinde olan bu pay, ANAP uygulamaları 
sonucu, 1990'lı yılların başında yüzde 15'e düşmüştür. Faiz gelirlerinin ulusal ekonomideki payı 
ise, tek başına, emek payına eşit düzeye gelmiştir. Çalışmanın, üretimin, emeğin, faizcilik kar
şısında bu denli yıpratıldığı bir başka ülkeyi düşünebilmek mümkün değildir. 
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1980'li yılları sorumsuzca harcayan ANAP hükümetleri, Cumhuriyet dönemi Türkiyesin-
de kullanılan iç ve dış kaynağın üç dört katı kadar kaynağı son on yılda tüketmişlerdir. Hesap
sız ve kitapsız uygulamalarla çığ gibi büyüyen iç ve dış borçlar, Aralık 1991 tarihi itabiriyle 
giderek tırmanarak 464 trilyon lira düzeyine ulaşmış; yani, gayri safî millî hâsılamızı ipotek 
altına alacak düzeye çıkmıştır. Bu dönemde, salt bununla da kalınmamış, ülkede işsizlik rekor 
düzeye çıkmıştır. Avrupa'da işsiz sayısı en fazla olan ülke durumuna gelmişizdir. Bugün, ülke
mizde, her beş kişiden biri işsizdir. Doğu ve güneydoğuda ise, işi olanı bulmak bir mesele hali
ne gelmiştir. 

Gençlerin, okuyanlar ve okuma imkânı bulamayanların sorunları ise bir başka düzeye ulaş
mıştır. Bugün, ülkemizde, gençler arasındaki işsizlik yüzde 55 gibi, dünya ölçeğinde rekor sayı
labilecek düzeylere çıkmıştır. ANAP'ın, adil bölüşme, toplumsal değerlere ve insan onuruna 
duyarsız sığ politikaları sonucu, sağlık ve eğitim, ülkemizde sadece varlıklı kesimlerin yararla
nabilecekleri hizmetler haline gelmiştir. Bu dönemde sağlık hizmetleri için yapılan harcama
lar, gayri safî millî hâsılamızın sadece yüzde 4'ü düzeyinde kalmış, oysa, aynı dönemde, OECD 
ülkelerinde bu rakam yüzde 7,5-8'leri bulmuştur. 

Bildiğimiz gibi, bu dönemde, gençlerimiz için eğitim ıstıraba dönmüştür. Kalitesiz ve ye
tersiz eğitim olanakları, gençlerimizin geleceklerine olan umut ve inançlarını karartmıştır. 

ANAP politikaları sonucu son on yılda ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumları -özellikle 
SSK ve Bağ-Kur- tükenme ve iflas etme noktasında olup, işlevlerini göremez hale gelmişlerdir. 
Ancak, belki tüm bu saydığım şeylerden daha önemli olarak, ANAP, son onbir yılın ekonomi 
politikaları ile ülke ekonomisini ucuz emeğe dayalı basit ticaret, basit sanayi girdabına sıkıştır
mıştır. Ülkeyi, modası geçmiş sanayilere mahkûm etme konumuna getirmiş; yabancı sermaye
ye, üretken yatırım ve teknolojik sıçrama için değil, altyapıyı ve hizmet sektörlerini teslim al
maları için ülke kapılarını açmıştır. 

Türkiye, bu politikalar ile dokuma ve deri sektörleri dışında, tüm sanayi dalları bazında 
açık veren bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu yapı hızla aşılamadığı takdirde, ülke
nin, düşük ücretli, niteliksiz insan gücüyle yüklü ve dışarıdan kolayca kontrol edilebilir bir ko
numa sürükleneceğini' açıkça görmekteyiz ANAP'ın onbir yıllık, üretimi ve sanayileşmeyi dış
layan; ulusal bağımsızlık ve çağdaş uygarlık konularında duyarsız, halkımızı işsizliğe ve fakir
leşmeye mahkûm kılan politikalarının temelinde tek adam yönetiminin basiretsizliği ve yeter
sizliği yatmaktadır. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın milletvekili, ANAP'ı mı konuşacağız, bütçeyi mi? 
ALGAN HAÇALOĞLU (Devamla) — Efendim, hepsi bir bütündür. 
Son on yılda, ekonomi, Parlamentoyla değil, kapalı devrelerde özel çıkar grupları ile iliş

kiler içinde yönetildi. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen bütçeye gel, bütçeye!. 
ALGAN HAÇALOĞLU (Devamla) — Dünün Başbakanı, tek adam yönetiminde edindiği 

kötü alışkanlıklarını tarafsızlığı öngören yeni konumuna rağmen, maalesef bugün de fütursuz
ca devam ettirmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Koalisyon Hükümetimizin ekonomiyle ilgili aldığı tüm kararlar, Sayın Cumhur
başkanımızın alışkanlık haline getirdiği vetolarıyla Parlamentomuzda ancak çifte dikişle yasa-
laştırılabilinmektedir. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkan, bütçeyi konuşsun, bütçeyi! 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sormak istiyorum sizlere. 
Sayın özal'in basına yansıyan aşağıdaki sözlerini içinize sindirebiliyor musunuz? 

Tarih, 25 Şubat 1992; Sayın özal diyor ki; "Koalisyonun başarı şansı yok." 
6 Mart 1992; Sayın özal diyor ki; "Hükümet gidici, hazır olun." (ANAP sıralarından 

"Doğru sesleri) • 
7 Mart 1992; Sayın Özal diyor ki: "ANAP'a talimat; bakan düşürün." 
SÜHA TANIK (tzmir) — Yalan mı? 
İLHAN KAYA (tzmir) — Düştü yahu, düştü; bakan düştü. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — ANAP o kadar büyük ki, hep onu konuşuyorsunuz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Evet sayın parlamenterler, bu sözleri, savunmaya 

çalıştığımız parlamenter düzen ve demokrasi anlayışıyınızla içinize sindirebildiğinizi ben de zan
netmiyorum. 

Bu arada, ANAP'ın bir başka ayıbını da, 1990 yılı Cumhurbaşkanlığı kesinhesabı ile ilgili 
olarak bilginize sunmak istiyorum. İçtüzüğün 153 ve 156 ncı maddeleri gereğince, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı bütçesi kesinhesabını denetlemekle yükümlüdür. An
cak, 1991 yılında, ANAP'Iı milletvekillerinin oylarıyla, Cumhurbaşkanlığı 1990 yılı kesinhesa
bı maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminden kaçırılmıştır arkadaşlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) Bu konuda, arzu eden arkadaşlarım, DYP ve SHP milletvekillerinin insanı 
düşündüren karşıt oy yazılarını tutanaklardan okuyabilirler. 

CENGİZ BULUT (tzmir) — 1992 bütçesine ne diyeceksin, onu merak ediyorum. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvkilleri; mensubu oldu

ğum, burada sözcüsü olarak konuşmakta bulunduğum SHP, ülkede, ulusal bağımsızlık, de
mokrasi ve çağdaş uygarlık için vardır; yüksek ücret düzeyinde ileri sanayileşme için vardır; 
eşitlikçi, refah toplumunu ülkede kurmak için vardır; ANAP'ın savunmadığı bu yüce amaç 
ve hedefleri gerçekleştirmek için vardır. SHP'nin misyonları, bunları ülkemiz halkının Ve ülke
mizin yaran için yaşama geçirmektir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — SHP var mı?.. SHP bitti. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — 1980'Ii yılların tahribatını onarmakla görevli Koa

lisyon Hükümetimizin, SHP'nin bu uzun perspektifli amaçlarının gerçekleştirilmesinde de katkı 
sağlayacağına inanıyoruz; ancak, Koalisyon Hükümetimizin öncelikli görevinin, ülkede bugün 
temel sorunlarımız olan demokratikleşme sorununu, sivilleşme sorununu, terör sorununu, Kürt 
sorununu ve ekonomide istikrar sorununu en kısa sürede çözümlemek olduğunu bilmekte ve 
çözümleyeceğine de inanmaktayız. Hükümetimizin, iki yıl içinde bu sorunların çözümünde çok 
ciddi mesafeler katetmesini, enflasyon derdinden halkımızı kurtarmasını bekliyoruz. SHP Gru
bunun bu doğrultuda Hükümetimizin çalışmalarına en içten desteğini hiçbir zaman esirgeme
yeceğini, burada tekrar vurgulamak istiyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Evet değerli bakanlarımız, Değerli Başbakanımız, size bu konuda söz veriyoruz. Yeter ki 
siz, halkımızın yaşamını karartan bu sorunları çözmek için azminizi hiçbir zaman yitirmeyin, 
biz sizin destekçiniz olacağız. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bu arada, Grubumuzun duyarlı olduğu birkaç konuyu da Yüce Parlamentonun dikkatle
rine sunmak istiyorum. Yaptığımız bazı değerlendirmeler, bize, öngördüğümüz hizmet zengin
liği dikkate alındığında, 208 trilyonluk bütçe büyüklüğünün içine sığmanın kolay olamayaca
ğını düşündürmektedir. 1980'li yılların bütçeleri borç ve faiz ödeme fonları haline gelmişti. 
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Dünden sarkan bu yük, 1992 bütçesinde de ciddî sorunlar yaratmış, 1992 yılı bütçesini ipotek 
altına almıştır. Bu nedenle, bütçenin yüzde 20'si borçların faizlerine ayrılmıştır. Anapara öde
meleriyle birlikte, bu rakam yüzde 30'ları aşmaktadır. Kısaca, bütçe gelirlerini artırmadan, hal
kımıza vereceğimiz hizmetleri bir ölçüden öteye artırmak mümkün olamayacak gözükmekte
dir. Bu nedenle, vergi politikalarını az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almayı hedef 
alan yeni bir yörüngeye oturmamız gerekmektedir. Ülkemizde, son on yıldır, rantiye kesiminin 
şenliği vardır. Arkadaşlarım, bu şenliğe en kısa zamanda son verilmelidir. Vergi kaçıranların 
bu uygulamalarına son vermenin zamanı gelmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al-
kı$lar(!» 

Bugünkü ekonomik sorunları aşabilmek için, son on yıldır vergi yükünü omuzlayarak öz
veride bulunan kesimlerin dışındaki insanlarımızın da özveride bulunma, özveriyi paylaşma 
dönemi gelmiştir artık. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Memurlar da vergi affı istiyor. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Ancak, ülkede demokratikleşmeyi savunan, cum

huriyet hükümetleri içinde en kapsamlı demokrasi programını yaşama geçirmeyi taahhüt et
miş bulunan Koalisyon Hükümetimiz döneminde, hiç kimse, şok vergi, cebri vergi, adil olma
yan vergi uygulamasını beklemesin. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Af beklesin af. Kaçakçıları affedin.. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Değerli parlamenterlerim, belli ki, 1992 yılı bir ya

tırım yılı olamayacaktır; bir onarım ve rehabilitasyon yılı olacaktır. Ancak, 1992 yılı, önümüz
deki dönemin, üretim, teknoloji ve sanayileşmede atılıma hazırlık yılı olması gerekmektedir. 
Bu nedenle, 1992 yılı yatırım programı, ağırlıklı olarak, yeni konularda etüt, proje çalışmaları
nın tamamlanmasını hedef alan bir yatırım programı niteliğinde olmalıdır. Keza, 1992 yılı ya
tırım programı, teknolojik iyileştirme ve emek verimliliğini artırmaya yönelik rehabilitasyon
ları hedef alan bir program niteliğinde olmalıdır. Bu program aynı zamanda kalkınmada önce
likli yörelerde duran, ANAP Hükümetlerince terk edilen, icralık olan tesislere sahip çıkan, bun
ları kısa sürede ekonomiye kazandıran, işletmeye alınmalarını hedefleyen bir program niteli
ğinde olmalıdır. 

Bununla ilişkili olarak, Sayın Genel Başkanımızın geçen yılki bütçe görüşmelerinde söz 
ettiği bir paragrafa da değinmek istiyorum. Genel Başkanımız geçen yıl şöyle demiş: "Yeni 
bir vergi sistemi gereklidir diyoruz, yanıt yok. Yeni bir gelir ve ücret politikası uygulanmalıdır 
diyoruz, hükümette yaprak kımıldamıyor. Yeni bir yatırım planlaması zorunludur diyoruz, ilgi 
gösterilmiyor." Evet, Sayın Genel Başkanımız geçen yıl böyle söylemiş. Bu yıl da, biz SHP 
Grubu olarak bu konularda bu duyarlılığı devam ettiriyoruz değerli milletvekilleri. 

Tasarrufu Teşvik Fonunda, bildiğiniz gibi, faiz getirişi ile beraber 18 trilyonluk bir kaynak 
toplanmış bulunmaktadır; ancak, bu kaynak serbest değildir, ANAP politikalarıyla bağlıdır. 
Verimsiz alanlara bağlanmıştır. Çalışanlar, bu fon uygulaması nedeniyle bugün Hükümetten 
bütçe tutarının yüzde 8'i düzeyinde alacaklı durumdadırlar. Bunun, emekçiler lehine, emekçi
ler yararına nasıl değerlendirileceğine karar vermek durumundayız. Hükümetimizin, kısa sü
rede bu konuda somut uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Benzeri şekilde Konut Edindirme 
Fonunda 8 trilyon birikmiş bulunmaktadır. Bu fondan son altı yılda kimler yararlandı, bu bili
niyor. Bu fonun, Toplu Konut İdaresi ve Emlak Bankasının bazı sorumsuz uygulamalarıyla 
kimler için tüketildiğini biliyoruz. Ancak, bilinen bir başka gerçek daha var; bu fondan, ger
çek ihtiyaç sahibi olan, bu fona katkıda bulunmuş olan dar gelirlilerin ve emekçilerin, bugüne 
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kadar, yararlanamadığıdır. Biz, koalisyon Hükümetimizden, bu fona da, en kısa.sürede, bu 
ilkeler doğrultusunda işlerlik kazandırılmasını bekliyoruz. 

, Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, bankaların açmış olduğu kredilerin toplamı, bugün, 100 
trilyonu aşmıştır. Bu kredilerin bir bölümü, doğal olarak amaçları doğrultusunda kullanılmış
tır; ancak, bir bölümünün de, amaçlan dışında kullanıldığı bilinmektedir. Amaç dışı kullanı
lan bu kredilerle, ülkede bir türedi zenginler sınıfının oluştuğu bilinmektedir. Koalisyon Hü
kümetimizden, ciddî bir finans reformu ile Türkiye ekonomisinin en kırılgan kesimini oluştu
ran malî sistemi, bu aksaklıklardan arındırmasını ve güçlendirmesini bekliyoruz. 

Koalisyon Hükümetimiz, 1980'li yıllarda tıkanmış olan çalışma yaşamını demokratikleş
tirmeyi ve rahatlatmayı amaç edinmiştir. Hükümetimizin bu anlamdaki çalışmalarını yürekten 
destekliyoruz. Çalışma yaşamını ILO standartları düzeyine çıkarmaya yönelik hazırlıklarını SHP 
Grubu olarak takip ediyoruz, bunlara destek veriyoruz. Bu kapsamda, Hükümetimizin, iş gü
venliğini ve memurlarımıza toplusözleşme hakkını sağlamaya yönelik çalışmalarını bir an ev
vel tamamlamasını ve tasarı olarak, yasalaşmak üzere Yüce Meclise sunmasını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada, birkaç cümle de güneydoğu üzerinde söyle
mek istiyorum. Geçen hafta, Doğru Yol Partili ve SHP'li 23 milletvekili olarak bu yörede bir 
tetkik gezesine çıktık. İnsanlarımızla yakın temas içinde olduk, onların dertlerini dinledik, onlarla 
kucaklaşmaya çalıştık ve bu geziden, her birimiz, gerçekten öğrenerek döndük. Hükümetimi
zin -konuşmamın başında da belirttiğim gibi- ülkemizin her yöresinde ve bu yörede insanları
mızın çelcmekte olduklan sıkıntıları, özellikle bu yörede yaşayan insanlarımızın demokrasi, kültür 
ve kimlik, ekonomik, can güvenliği ve hizmet alanlarında çekmekte oldukları sıkıntıları gider
mekte çok iddialı, inançlı ve kararlı olduğunu biliyoruz. Ancak, Hükümetimize, Sayın Başba
kanımıza, bu konuda, Grubumuz olarak bir öneride de bulunmak istiyoruz: Güneydoğuda ya
şanan sorunları, ancak ve ancak bir kriz programını uygulamaya koyarak aşabileceğimizi dü
şünüyoruz. Bu kriz programının ana hatları, Hükümetimizin protokolünde mevcuttur. Böyle 
bir kriz programının beş ayağı düşünülebilir: 

Beş temel ayaktan birincisini, en temelini, doğal olarak demokratikleşme ve bu yöreyi, 
yasaları doğal hukuk düzenine geçirmeyi hedef almak oluşturmalıdır. 

Böyle bir kriz paketinin diğer bir ayağını, doğal olarak, bölgede güvenliği, temel hak ve 
özgürlüklere duyarlı kalarak sağlamak oluşturabilir. 

Bu kriz programının diğer üç ayağını ise, bölge insanlarımızın kültür ve kimliklerini geliş
tirmek, onlara sahip çıkmalarına olanak vermek, bu yörede çok eksik olan hizmetleri; özellik
le sağlık, eğitim ve altyapı alanlarındaki hizmetleri geliştirmek ve nihayet bu alanda, bu yöre
de, yeni iş alanları yaratmak, bir kıyım noktasına ulaşmış bulunan işsizliğe yeni imkânlar ya
ratmak olmalıdır. Aksi halde, ekonomisi fiilen iflas etmiş, çökmüş noktada bulunan bu yöre
de, ne huzurdan, ne demokrasiden ne de güvenlikten söz etmek kolay kolay mümkün olama
yacak gibi gözükmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ANAP'ın Sayın Genel Başkanı, biraz evvel özeleştirmeden söz et
ti. Buna nasıl cesaret etti, cidden hayret ettim; çünkü, şu anda Çankaya'da bulunan eski Baş
bakanın, bu konuda verdiği talimatlar doğrultusunda, "satın da.nasıl ve kaça satarsanız satın" 
direktifleri çerçevesinde, KİT'leri tasfiye etmeyi hedef alan ANAP Hükümetlerinin, bu konu
da hesap sormak değil, olsa olsa, hesap vermek durumları yardır. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)— Ipragazı kaça sattınız, haberiniz var mı? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sizlere, ANAP'ın KİT'leri haraç mezat satma 
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anlayışı doğrultusunda bir küçük örnek vermek istiyorum: 
ANAP'ın değerli Genel Başkanı bir örnek verdiler, 5 çimento fabrikasının satışından bah

settiler. Evet, ANAP döneminde, ülkenin en kârlı 5 çimento fabrikası 230 milyar liraya satıldı 
ve satın alan Fransız firması, peşinen 160 milyar ödedi; sonra, fabrikaları işletti, bir yılda 70 
milyar kâr etti ve bakiye borcunu da bununla ödedi, işte, ANAP, ülkenin malı olan bu tesisle
ri, bu zihniyetle sattı. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Ipragazı nasıl sattınız siz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Geri alın o zaman. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hassasiyetinizi anlıyorum. 
Ülkemizin geleceği,, demokratikleşme kadar ileri seviyede sanayileşmemize ve öncü sek

törlerde teknolojik sıçramamıza bağlıdır. Biz, SHP olarak ekonomide mülkiyet bağnazlığı içinde 
değiliz. İşlevini yitirmiş, tamamlamış bulunan bazı KİT'ler, icabında özelleştirilebilir de; ama, 
bazı öncü sektörlerde yeni KİT'ler de kurulabilir; biz, bu anlaıştayız ve şu saptamayı hep bera
ber yapmamız gerekir diye düşünüyorum: 

Eğer, ülkede ileri sanayileşme, teknolojik sıçrama ve geri kalmış yörelerin kalkınması ko
nularında duyarlı isek, KİT'lerin bundan sonra da ciddi görevleri olacağına hep beraber inan
mamız gerekmektedir. KİT'lerin bu görevlerini gereğince yerine getirebilmeleri için, Hüküme
timiz, koalisyon protokolünde belirlediği gibi, özerk, verimli ve piyasa koşullarında etkin işlet
me yapılarına kavuşturulmalarını hedef almıştır. Biz, Hükümetimizin, bu politikasının da des-
tekçisiyiz. Koalisyon Hükümetimizin, uygulamaya koyacağı KİT reformu ile, KİT'lerimizi bu 
çerçevede rehabilite edeceğine ve ekonomiye kazandıracağına inanmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SHP Grubu, bu Hükümete inanmaktadır. SHP Gru
bu, Hükümetimizin bu bütçesini desteklemektedir. Bu bütçenin, ülkede, demokrasinin, huzu
run, refahın ve adil bölüşümün malî zeminini oluşturacağına, ona ön platform yaratacağına 
inanmaktadır. 

Bu bütçenin, gelecek yılların daha geniş hizmet olanaklarını yaratacağına ve yeni bütçele
rimize dayanak olacağına inanıyoruz. Bu bütçenin temeli, demokratikleşmedir. Koalisyon Pro
tokolünde, halkımıza vaat edilmiş olan, demokrasinin temel kuralları ve kurumlarının hayata 
geçirilmesi, bu bütçeye de hayat kazandıracaktır. Biz, Koalisyon Hükümetimizin, demokratik
leşme konusundaki hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak, yasa tasarılarını Meclisimize 
sunmasını içtenlikle bekliyoruz. Bunu, Hükümetimizin, en kısa zamanda yapacağına da ina
nıyoruz. 

. Bu inançla, SHP Grubu olarak, 1992 yılı bütçe tasarısına olumlu oy kullanacağımızı ve 
Koalisyon Hükümetimizin, bu bütçe ile Ülkemize çok yararlı hizmetler yapacağına olan inan
cımızı belirtir, hepinizi, Grubum adına saygıyla selamlar, Hükümetimize içten başarı dilekleri
mizi sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayıgdeğer milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi, şa

hıslar adına yapılacak konuşmalara geçiyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkış

lar, SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyprum. 

Televizyonları başında Meclisimizi izleyen değerli vatandaşlarımızın ramazanını tebrik edi
yor, onları da saygıyla selamlıyorum. 

Çığdan, grizu afetinden hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, 
Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Azerbaycan'da bir katliama maruz kalıp hayatı
nı yitiren kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum; Azeri kardeşlerimize ve bütün milleti
mize başsağlığı diliyorum. 

1992 senesinin bütçesi konuşuluyor. Şu saate kadar, Meclisimizde grubu bulunan siyasî 
partilerin değerli sözcüleri düşüncelerini söylediler. Meclisimizde grubu bulunan siyasî partile
rin bu kürsüye gelip grupları adına söz söylemeleri, İçtüzük gereğidir. Binaenaleyh, eğer bura
da grubu olmayan bir parti varsa, bu kürsüden konuşamıyorsa, bunda bir kasıt aramak yanlış
tır ve buna hiddetlenip Meclise küsmek falan da yanlıştır. Demokrasi, bir kaideler, bir kurallar 
manzumesidir ve bu kurallar, kaideler işler. Nihayet, "şeriatın kestiği parmak acımaz" diye 
boşuna denmemiştir. . , . ' • -

Ben burada düşüncelerini dile getiren değerli sözcülere teşekkür ederek sözlerime başla
mak istiyorum. 

Bütçe bir ülkenin en önemli işidir. Tabii ki, bütçe, her şey değildir. Burada herkesin dü
şündüğünü istediği şekilde söylemesi kadar güzel bir şey yok. Hükümetlerin eleştirilmesi de 
doğaldır. Hükümetin eleştirilmiş olmasından dolayı da bir alınganlığa düşmeyiz. Söylenen şey
lerin cevabı varsa veririz; yoksa, doğruysa doğru söylüyorlar, kendimizi düzeltelim, deriz. As
lında, bu zeminin en önemli özelliği de odur, erdemi de odur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Tabiî ki, düşüncelerini söyleyen siyasî partilerin sözcüleri kadar, aydınlatma veya savun
ma durumunda olan Hükümetin de, siyasî iktidarın da söz hakkı vardır. İşte, burada ben, o 
hakkı kullanacağım. Yer yer aydınlatma yapacağım, yer yer savunma yapacağım. Keşke savun
ma mecburiyetiyle karşı karşıya kalmasaydık; ama, hükümetler, daima, okların tümünün atıl
dığı yerdir ve bu okların her zaman isabet etmesi şart değildir. Bilhassa bu tele-demokrasi çık
tıktan sonra bizim Parlamentomuz da bu çeşit toplantıları televize ettikten sonra, burada tar
tışma, biraz da tartışma mahiyetinden çok dinleyenlere mesaj verme haline geldi. Bunu da do
ğal sayıyorum. 

Şimdi, biz şeffafçıyız; açıktır bu. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Her şeyin halkın gözü
nün önünde olmasını istiyoruz; her şeyin tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu Parlamento
nun sabahtan beri yaptığı çalışmayı görenler için, demokrasiyi gözüyle görenler için bir gurur 
verici manzara vardır. Ülkenin her köşesinden gelmiş değerli temsilciler, ülkenin sorunlarını 
tartışıyorlar; bu ne kadar güzel bir şey. Zaman zaman hararetli, zaman zaman sakin... Tabiî 
ki, bu geleneği ne kadar uygarca götürebilirsek, milletimiz o kadar bundan yararlanır; çok ya
ra almış bulunan bu büyük müessese de yaralarını o kadar tamir eder. 

Şimdi, dünyanın bugünkü şartları içerisinde Türkiye'nin bulunduğu yerde jeostratejik, je
opolitik önemine ilaveten, bir de ekostratejik önemi söz konusu olmuştur. Yani, bana göre, 
Almanya Avrupa'da ne ise, bugünkü dünya şartları içerisinde Türkiye'de bölgede odur. 

Türkiye'nin söz sahibi olabilmesi, herhangi bir rol oynayabilmesi... Bunlar iyi şeyler. Yal
nız, kendinden bekleneni yapabilmesi, en önemlisi, Söz sahibi olacağım diye ortaya çıkarak 
birtakım yapay rolleri deruhte edemezsiniz. Halin icabı ne ise o; yani, zaman ve zemin neye 
müsaade ediyorsa, onu yaparsınız. Onun yapılabilmiş olması lazım. Türkiye -dünyanın bugünkü 
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şartları içerisinde, 1992 başında Avrupa'da, Ortadoğu'da ve dünyada meydana gelen değişme
leri nazarı dikkate alırsanız- hem fırsatlarla karşı karşıyadır hem zorluklarla karşı karşıyadır. 
Önemli olan, bu zorlukları aşabilmek, bu fırsatları iyi kullanabilmektir. Türkiye'nin bu zor
lukları aşabilmesi, fırsatları kullanabilmesi, çağı yakalamada eline geçirdiği önemli bir olay
dır. Türkiye, çağı yakalayabilmelidir; çağın değerlerine uyabilmelidir; çağın değerlerine yakla-
şabilmelidir; çağın değerlerini kucaklayabilmelidiri. Bunu yaparken de, kendi kişiliğinden -sakın 
ola zannedilmesin-vazgeçmemelidir, kendi kişiliğini yitirmemelidir. Kendi kişiliğini zenginleş-
tirmelidir. Türkiye bunu yapabilir. Bunun şartıevveli var, mutlak şartı var. Mutlak şartı, Türki
ye'nin istikrar içerisinde gerçek demokrasiyi, gerçek kalkınmayı ve gerçek refahı başarabilme-
sidir. 

İstikrar, aranır hale geldiği vakit, değeri bilinmemelidir. Yani, aranır hale gelmeden değe
rine sahip çıkılmalıdır, istikrar; siyasî istikrar olacaktır, ekonomik istikrar olacaktır, sosyal is
tikrar olacaktır; hepsi beraber, o ülkenin topyekûn istikrarını temsil edecektir. 

Ülkemizde 20 Ekim 1991 seçimleriyle beraber, bir siyasî istikrar teşekkül etmiştir. İşte bu
rada Parlamento. Bana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyin teminatıdır. Milletin hür 
iradesiyle seçilmiş gelmiş olan sizler, milletin her sorununa, bu kürsüyü serbestçe kullanarak 
•hür iradenizle el koymaya devam edebildiğiniz sürece, birçok şeyi tartışırız. Siyasî grupların 
şu veya bu istikamette düşünceleri olur ve bu düşüncelerini ifade ederken, kendi üslupları içe
risinde bazen sert olurlar, bazen orta yollu giderler; hangi şekilde olursa olsun, işte onların 
bileşkesinden -sanıyorum ki- ülkenin yararını çıkarırız. 

Ülkemizin, bugün halkın çoğunluğuna dayanan bir Parlamentosu; daha doğrusu Meclis
teki çoğunluğun halkın çoğunluğuna dayandığı bir Parlamentosu ve onun güvenine dayanan 
bir Hükümeti vardır. Tabiî, bugün sabahtan beri yapılan konuşmalara bakılırsa, sanki bu Hü
kümet kurulalı dört sene olmuş gibi geliyor. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Yahut beş se
ne olmuş; bütün vaatlerini niye gerçekleştirmemiş, yahut ülkenin başını ağrıtan sorunlara niye 
hâlâ çare bulmamış eleştirisine Hükümetin muhatap olmasını da yadırgamıyorum. Yalnız, ta
biî ki, bizi dinleyenlerin sağduyu sahibi Türk vatandaşının, her şeyi değerlendireceği ve nihayet 
bir sabırsızlık varsa, sabırsızlara, durun bakalım diyeceği veya bir yavaşlık varsa, yavaş olanla
ra, hadi bakalım, ne duruyorsunuz diyeceği de kesindir. Binaenaleyh, bu müzakereler, sadece 
burada yapılıyor değil, bu müzakereler, bugün, onbinlerce, yüzbinlerce evde yapılıyor, işte, as
lında bu da, çağın güzelliklerinden birisi. İşte, "katılımcılık" diyoruz, işte "Milletin devletini 
kucaklaması olayı" diyoruz, bunların hepsi ona vesile, işte bular o yola giden olaylar... 

Şimdi, neyi tartışıyoruz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Daha anlamış değiliz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Güçlü kuvvetli olacaksınız. Güçlü 

kuvvetli olmanın şartı istikrardan geçer, istikrar, siyasî istikrarla başlar, kanun ve nizam hâki
miyetiyle devam eder, ekonomik istikrarla devam eder, sosyal istikrarla tamamlanır. Evet, ül
kemizin sorunları vardır. Ülkemizde kanun ve nizam hâkimiyetini demokratik anlamda sağla
makta güçlüklerimiz olmuştur. Ülkemizde kan dökülmektedir. Ülkemizin bir aziz köşesi ra
hatsızdır. Bu rahatsızlık ülkemizin başka köşelerine de intikal etmiştir. Bu, tabiî ki, 1991 sene
sinin kasım ayında, 1992 senesinin ocak ayında, 1992 senesinin şubat ayında olmuş bir olay 
değil; ama, yine bu müzakereleri ve tartışmaları takip edenler, hele bilhassa Türkiye'de sekiz 
yıl iktidar olduktan sonra, gelip bu kürsüde sanki bu işlerin hepsinin 1991 senesinin 20 Kası-
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mından sonra ve 1991 senesinin aralığında 1992 senesinin ocak ve şubatında olduğunu zanne
derler. Zannedenler ve şaşarlar; "Ne oldu da bu ülkede, ülkenin bir köşesinde kan dökülmeye 
başladı, neden oldu bu?" diye bir şaşkınlığa düşerler. 

Keza, siyasî istikrar dediğiniz olayın devamı, kanun, nizam hâkimiyetinin sağlanması ola
yı ise, onun yanında ekonomik istikrar gerekecektir. Yine, bugünkü müzakereleri takip eden
ler, 1991 yılının yüzde 71 enflasyon, yüzde 1 büyüme, yüzde 2,5 nüfus artışı ve ihracatta yüzde 
5 artış, ithalatta yüzde 5 civarında eksiliş ve yekûn itibariyle Türkiye'nin ticaret hacminde bir 
azalışla kapandığını eğer bilmezlerse, sanki burada tartışılan olayın; enflasyon olayının, paha
lılık olayının, yokluk olayının, işsizlik olayının geçen üç ay zarfında meydana geldiğini zanne
debilirler. 

Değerli milletvekilleri, "Eğri oturup, doğru konuşalım" diye Türkçede bir söz var. Gelin 
gerek kan dökülmesi olayı gerek Türkiye'deki rahatsızlık gerekse demokratikleşmenin gerçek
ten Türkiye'de Paris Şartına uygun bir şekilde meydana getirilebilmesi olayı, gerekse ekono
mik istikrarsızlık olayı, sosyal istikrarsızlık olayı bugünkü siyasî iktidarın olayı değildir; tek 
başına bu iktidarın olayı değildir; bu, bütün milletin olayıdır, bütün Parlamentonun olayıdır. 

Ne haliniz varsa görün. Madem iktidara talip oldunuz, alın, siz bunun altından kalkarsa
nız kalkarsınız, kalkamazsanız (çalkamazsınız denebilir. Yalnız, bizim bu işin altından kalka-
mamâmız halinde siz de zarar görürsünüz, başkaları da zarar görür, herkes zarar görür. Yani, 
işler daha kötüye giderse bundan sizin ne menfaatiniz var? Soruyorum; ne menfaatiniz var? 
(DYP ve SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu ülkede bugünkü siyasî iktidara oy 
vermemiş insanların ne menfaati var? îşler iyiye giderse, yine bizi kötüleyecek başka şeyler bu
labilirsiniz; ama, bu kürsüden dört aya yakın zamandır, yani, bu kürsü açıldığından beri, yani, 
nihayet bu kürsüde geldik güvenoyu tartışmaları yaptık, 30 Kasımda da güvenoyu aldık, üze
rinden 100 gün geçmiştir ve güvenoyu 28 Kasımda tartışılmıştır, 30 Kasımda da güvenoyuna 
müracaat edilmiştir, 30 Kasımda da söyledik, ondan sonra halka açık genel görüşmeler yaptık, 
sonra üç defa televizyon oturumları yaptık; Bunların hepsinde anlatmaya çalıştığınız şey şu 
idi: Gelin, dünyadaki değişikliğe biz de kendimizi uyduralım, hoşgörü ve konsensüsü arayalım 
ve herhalde bu Meclisin bir araya gelebileceği bazı büyük meseleler vardır, olmalıdır da, mille
tin de vardır, olmalıdır da. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, 1992 bütçesi tartışılırken bir film eşiridi gibi hemen hemen her şey gözden geçiril
di. Belki şu veya bu vesileyle gene de dışarıda kalmış olanlar vardır, yani, dokunulmamış olan
lar vardır. Yine önümüzdeki günlerde yapılacak tartışmalarda, bütçenin devamı sırasında bun
ların üzerinde durulur; bu Meclis bu bütçeyi 20 güne yakın tartışacak; 45 güne yakın komisr 
yonda tartıştı. Olay, ülkenin her kuruşunun nereye gittiğini milletin temsilcilerinin tayin etme
sidir; bütçe hakkı denen olay bu ve ülkede her kuruş verginin kimden alınacağını da yine bu 
Meclisin tayin etmesidir. Böylece, Meclisin varoluş sebebi gerçekten yerine gelir. Bizim şikâyet
lerimiz bu Meclisin kanun kuvvetindeki kararnamelerle saf dışı edilmesindendi. , 

Bugün açıklıkla söylüyoruz; her şey sizindir. Biz, sizin yetkinizi falan elinizden almaya 
çalışmayız. Tartışın, karar verin. Önünüze gelelim, size meseleleri anlatalım; düşünün, taşının 
ve ister parti gözlüğüyle bakın, ister hem parti gözlüğüyle hem ülke gözlüğüyle bakın, isterse
niz ülke gözlüğüyle bakın, hepsiyle bakın, yer yer parti gözlüğünün üstüne çıkabilirseniz iyi 
olur. Çünkü, dünyadaki demokrasi oraya geldi. Ben size, partiyi bir kenara bırakın demiyo
rum, çok partisiz bir demokrasiyi düşünmek mümkün değildir; ama, öyle meseleler var ki, 
sadece parti gözlüğüyle bakarak bir yere varmak mümkün değil. 
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Şimdi, biz önünüze bir bütçe getiriyoruz. Bu bütçede Türkiye'nin 175 trilyon geliri var. 
tşte buyurun bununla ne isterseniz yapın. 175 trilyon... İsterseniz memurlarınıza maaş verin, 
isterseniz borçlarınızı ödeyin, isterseniz cari masraflarınızı ödeyin, isterseniz yatırım yapın. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — İsterseniz faiz ödeyin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Faiz dediğimiz olay, cari masrafla

rın içine dahil. 
Hadise budur. Yalnız, her zaman söyleriz ki, delik büyüktür, yama küçüktür. Yalnız bizim 

memleketimizde değil, en zengin ülkelerde bile... Hiçbir devlet, gelirleriyle giderlerini denkleş
tirmekte bir kolaylık içinde değil, bir sıkıntı içerisinde; ama, gelirleriyle giderleri denkleştir-
mediğiniz takdirde de, başka sıkıntılar doğar. İşte, 1992 bütçesi önünüze geldiği vakit o sıkıntı
larla maluldür. Biz size gönlümüzün istediği gibi bir bütçe getirebilmiş değiliz veyahut da Koa
lisyon Hükümeti olarak bizim ilkelerimize uyan bir bütçe getirebilmiş değiliz. Biz bir de facto, 
bir fiilî durumu sizin önünüze getirdik. Binaenaleyh, şöyle yapsaydınız, böyle yapmasaydınız 
diyeceksiniz; yalnız, biliniz ki, 175 trilyon gelirin artırılması mümkünse onu söyleyin? 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Bulabileceğinizi söylediniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, Parlamento denildiği zaman, 

tartışma denildiği zaman, budur. Biz bu kadar gelir bulabildik; bunun fazlasını bulabiliyorsa-
nız onu söyleyin? 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Geçen sene, bulabileceğinizi söylüyordunuz... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yalnız, 175 trilyon gelirin taksimin

de de 100 trilyon cari masraflar olduğunu size söyleyelim. Çünkü, herbirinizin bunu hesapla
ma gibi bir imkânınız olmayabilir. Devlet olarak, Hükümet olarak önünüze geliyoruz diyoruz 
ki, devletin 100 trilyon cari masrafı var. Eğer, bu da yeterse... Yani, bu tahmindir ve 42 trilyon 
da faiz borcu var; iç ve dış borçların faizi. Eder mi 142 trilyon?!. 

Şimdi, devletin cari masrafları dediğimiz başka masrafları da var; savunma masrafları gi
bi. Onları da koyun altına ve bu bütçeyle, yani 175 trilyonluk gelirle yatırım yapma imkânınız 
yoktur. Biz sizin önünüze 28 trilyon, yani 21 küsur trilyon, bir miktar da yatırımları hızlandır
madan var 28 trilyon civarında bir yatırım imkânıyla geliyoruz. Tabiî ki, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ve diğer kuruluşların yatırımları da var, bunların yekûnu 72 trilyonluk bir yatırım
dır. Yani, kamunun tümünün yaptığı yatırımlar 72 trilyondur ve onun dışında özel teşebbüsün 
yapabileceği yatırım da bizim hesaplarımıza göre 92 trilyondur. Binaenaleyh, 164 trilyonluk 
bir yatırım hacmiyle geliyor Türkiye. Türkiye'nin böyle bir imkânı var. Bunların hepsi tahmin
dir. Bu tahminler ne kadar iyi yapılmışsa, ne kadar sağlıklı yapılmışsa o kadar iyi. Bunu siyasî 
organ yapmıyor; bunu administrasyon yapıp geliyor. Administrasyon, yani idare dediğimiz me
kanizma bu tahminleri yapıyor; uzmanları var, heyetleri var, yetişmiş insanları var ve çok ko
laydır "175 trilyonu 200 trilyona çıkarın" demek. Çıkarırsınız, ama, o 200 trilyon tahakkuk 
etmez. Netice itibariyle açık bütçeye gidersiniz. 

Şimdi, 207 trilyonla bağlanmış bir bütçe, bunun içerisinden 32 trilyonu borçtur. 32 tril
yonluk borçlanma olacaktır ve 175 trilyonu da gelirleridir Devletin. Bu 32 trilyon borç nasıl 
temin edilecektir?.. Bu da gösterilmiştir. İstikraz yapılacak, başka imkânlar kullanılacak. Şim
di d enebilir ki, hani denk bütçe yapacaktınız ya? Hani denk bütçe? Hani, programlarınızda 
denk bütçe vaat etmiştiniz ya?.. Evet, biz denk bütçe şarttır diyoruz; yalnız, ben size diyorum 
ki, önünüze getirdiğimiz bütçe bir "de facto" durumdur, bir zarurî durumdur. Binaenaleyh, 
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175 trilyon masrafla kalırsanız denk bütçe olur. Bu takdirde bir çöpü bir çöpün üstüne koy
mak mümkün değildir; ülkenin hizmetlerini karşılamak da mümkün değildir. Şimdi, önünde 
sonunda, Türkiye, mutlaka, kamu gelirleriyle kamu giderlerini denkleştirecektir, dengeye ya
kın hale getirecektir. 

Bu bütçe ile hizmet görülmez; bu bütçe küçük bütçedir, daha büyük bir bütçe lazım den
diği zaman, daha büyük bütçe lazımdır diyenlerin, gelirler için, bir yol göstermeleri lazım. (RP 
sıralarından "gösterdik" sesleri) Eğer o gelirler tahakkuk etmeyecekse, mesela bu bütçe 207 
trilyon değil de 250 trilyon olmalıdır diyenlerce, 32 trilyon açığı 60 trilyona çıkarmamız isteni
yor demektir, eğer 250 trilyonluk bütçe istiyorsanız. Açık 60 trilyona çıkarılabilir. Yalnız, işte 
burada oyun başlıyor. Bu açık, akrebin başıdır. Yani, bu zehirlidir. Yani, Türkiye'de enflasyo
nun sebebi, bu açıktır. Biz huzurunuza "enflasyonu kontrol altına alacağız" diye geldik. Şim
di deniyor ki, "100 gün oldu, hâlâ enflasyonu niye kontrol altına almadınız?" Bunu diyenlere 
ben de şunu derim: 100 günde enflasyon kontrol altına alınabilirdi de almadık değil, eğer 100 
günde enflasyonun kontrol altına alınabileceğini bilen varsa çıksın orta yere; bir. 

İkincisi, kim dedi 100 günde enflasyonu kontrol altına alacağız diye? Kim?.. Biz mi de
dik? Biz mi dedik 100 günde enflasyonu kontrol altına alacağız diye? 

MEHMET RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Siz dediniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz önünüze 500 günlük bir prog

ram koyduk, milletin önüne de 500 günlük bir program koyduk. Peki, vaadlerinizi 100 günde 
niye yapmadınız diye üstümüze gelirseniz, bizim vaatlerimiz 100 gün için yapılmış vaatler değil 
ki. 100 gün içinde, "efendim 1979'da 100 gün dediniz" 1979'un şartları ile bugünün şartları 
başkadır. 1974'te bunu dediniz... Biz burada 1992 Türkiyesinin sorunlarını tartışıyoruz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Muhalefetimizin önüne, daha doğrusu Meclisimizin tümünün 
önüne bir bütçe konmuştur ve bu bütçedir tartışılacak olan. Beni tartışabilirsiniz, ben bundan 
şikâyetçi olmam, daha çok sizin ağzınızdan benim propagandam da yapılmış olur. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) Yani, sizi susturmak için demiyorum. Neticede şu olur. Demirel 1975'te 
demişti ki yahut 1974'te demişti ki, 1969'da demişti ki... Zabıtları benimle dolduruyorsunuz... 
Ben, ne dediğimi de gayet iyi biliyorum. Hangi şartlar altında dediğimi de biliyorum. Dedikle
rimden bir santim de caymam. Şartlar içinde dediklerimi savunurum ve Demirel demişti ki, 
"sokaklar yürümekle aşınmaz." Dedim; doğru. Aşınmaz... Bunun anarşi sebebi olduğunu sa
nan, aslında, demokrasiyi anlamamıştır.-(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hür bir ülke istiyoruz. Demokrat bir ülke istiyoruz. Haklar olsun istiyoruz. Başka ülkele
rin insanlarının sahip olduğu hakların tümü benim vatandaşımın da olsun istiyoruz. Benim 
vatandaşıma hak yakışmıyor mu yani? Herkes için olsun istiyoruz. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, diyoruz ki, bu ülkede benim vatandaşım korkusuz olsun, tok 
olsun istiyoruz. Evet, benim söylediğim sözlerin bir kısmı yine siyasi lügata girdi. Benim köy
lüm tok olsun istiyorum. Benim işçim de tok olsun istiyorum. Benim şoförüm de tok olsun 
istiyorum. Benim memurum da tok olsun istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Benim emekli, dul ve yetimim de tok olsun istiyorum. Benim işçim de tok olsun 
istiyorum. Ne var bunda yani. Ha.. Nasıl yapacaksınız bunu? Olay o. Nasıl yakacaksınız? Şimdi 
buraya gelip de 100 gün zarfında işsizliğe hangi çareyi buldunuz? Bir çare bulmadınız. Kırsal 
kesimde kalkınmayı niye yapmadınız. Kırsal kesimde sanayi kuracaktınız, Niye kurmadınız? 
Tabii 100 gün zarfında bunları niye yapmadık diye düşünmeye imkân yok. Zaten, 100 gün zar
fında yapılmazdı onların hiçbirisi. Buraya gelip de geçen 100 günün icraatını değil; ama ondan 
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evvelki on senenin neticelerini bizden sormaya kalkmak da yanlış. Enflasyon mu? Sebebi biz 
değiliz beyler, biz bunu düzeltmeye geldik. Bu enflasyon 100 gün zarfında meydana gelmedi. 
Hele 1983'lerde, o günün yüzde 28 olan enflasyonunu alıp, "enflasyon canavardır, enflasyon 
hırsızdır, enflasyon alçağın tekidir" falan dedikten sonra ve "yüzde 28 enflasyon rezalettir" 
deyip, "bunu iki sene zarfında tek rakamlı hale indireceğiz" dedikten sonra, sekiz sene sonra, 
yani 96 ay sonra, 2920 gün sonra bu enflasyonu getirip... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
bizim kucağımıza, nur topu gibi (yüzde 71 enflasyonu) koyanların, bize dönüp de, şu sıralara 
dönüp de, "Ey Hükümet, hâlâ enflasyonu indirmediniz" diyebilmesine şaşarım. [DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından al!cışlar(!)] 

Sayın milletvekilleri, siz şaşmazınsınız? Bırakın şimdi ANAP'lı olmayı, başka partili ol
mayı; siz şaşmaz mısınız? Şaşın canım, siz de şaşın. [(DYP ve SHP sıralarından alkışlar); ANAP 
sıralarından alkışlar(î)] 

Şimdi, bakınız, aslında ben buraya bir polemik yapmaya gelmedim; ama biraz yapaca
ğım. (DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, anlaşılmamak veya yanlış anlaşılmak, benim şahsımı 
ilgilendirse mesele yok; ama ben bir sorumluluk taşıyorum. O taşıdığım sorumluluğun gereği 
doğru anlaşılmam lazım ve Hükümetimin doğru anlaşılması lazım, siyasî iktidarımın doğru 
anlaşılması lazım, bize omuz veren milyonların meseleleri doğru bilmesi lazım ve nihayet bize 
omuz veren gruplarımızın meseleleri doğru bilmesi lazım ki, gönül rahatlığıyla bize destek ver-
meye devam edebilsinler; çünkü, o destek yoksa, halkın desteği yoksa, şu sıralarda oturan ar
kadaşlarımızın -hepinizi kastediyorum- desteği yoksa, işin içinden çıkamayız. Bana göre, mü
spetler de değerlidir, menfiler de değerlidir; çünkü, menfiler olmazsa müspetlerin değerini an
layamayız. Yani, 'evet'ler de makbuldür, 'hayır'lar da makbuldür, meseleye öyle bakıyorum; 
ama gelin bazı meseleleri, gerçekten objektif bir şekilde tartışalım diyemiyorum; çünkü, siya
setin objektivitesinin ölçüsü var kendine göre. Doğru iki tane değildir, doğru bir tane ise, o 
doğruyu bulmada, meseleleri aklî bir şekilde eleştirerek bu doğruya varabiliriz. Onun için 
diyorum. 

— . \ 
Şimdi, efendim, siz bu 175 trilyon parayla ve 32 trilyon da bunun açığı var, 207 trilyon 

parayla ne yapacaksınız dendiği vakit; evvela devletin günlük işlerini yürüteceğiz, devlet yürü
yecek. Devletin günlük işlerini yürütürken azamî derecede tasarrufa riayet edeceğiz ve her ku
ruşun yerli yerine gitmesine nezaretçi olacağız. Bu, bizim, size ve bizi dinleyen milyonlara, din
leyen dinlemeyen milletimize olan taahhüdümüzdür, yükümlülüğümüzdür ve bu her kör kuru
şun mutlaka yerine ulaşması bizim teminatımızdır. Biz, açık rejimi savunarak geliyoruz ve her 
kör kuruşun eğer yanlış bir yere gittiğini görürseniz, gayet açıklıkla söylüyorum ve söylemeye 
de gerek yok aslında, bunun sorumlusu biz oluruz. Huzurunuzda, milletin huzurunda, yanlış 
yere gidene her kör kuruşun sorumlusunun biz olduğumuzu, bunun hesabının bize sorulması
nı söylüyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bizim birinci taahhüdümüz, yani önemli taahhütlerimizden birisi, 
kan dökülmesinin durdurulması, kan dökülmesinin mutlaka ortadan kaldırılmasına atbaşı olan 
şeyimiz, enflasyonun durdurulmasıdır. Enflasyon, bütün musibetlerin, bütün kötülüklerin kay
nağıdır. Bu, siyasî bir laf da değildir, ilmî bir laftır; dünyanın neresine gitseniz bu böyle ifade 
edilir. 

Enflasyonu durdurabilmenin yolu, aslında, kamunun borçlanma ihtiyacını düşürmekle baş
lar. Tek çare o değildir; ama çarelerin en önemlisi budur. Enflasyon, psikolojik bir olay; bek
lentisini kıramadığınız sürece, enflasyonu durdurma imkânınız yoktur. Beklentisini kırmak, 
psikolojik bir savaştır. 
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Enflasyonu durdurmanın fizikî yolu, işte, bütçeden geçer. Eğer bir ülkede kamunun borç
lanma ihtiyacı yüzde 14'leri bulmuşsa enflasyon olmaz da ne olur? İşte, enflasyon olur. Bütün 
hüner, kamunun borçlanma ihtiyacını makul seviyelerde tutmaktır. 

1991 yılında Türkiye yüzde 71 enflasyona gelirken, kendiliğinden gelmemiştir; kamunun 
borçlanma ihtiyacı fevkalade yüksek teşekkül etmiş; şimdi biz elimizi kolumuzu sıvadık, bu 
ihtiyacı aşağıya indirmeye çalışıyoruz. Bu, birinci yapılacak iştir. 

Bunun için diyebilirsiniz ki, "hayır, buna gerek yoktur gerek vardır... Yüzde kaça indiri
yorsunuz bunu? Yüzde 8'lere, madem enflasyonu indirebüiyorsunuz, daha aşağılara indirin." 
Biz diyoruz ki, bundan aşağıya inmiyor. Huzurunuza geldik; eleştiri yapacaksanız; daha aşa
ğılara nasıl inebileceğini söylemeniz lazım. 

Peki, bunu söylemiyorsunuz, yani daha çok muhalefetten gelen eleştiriler bakımından söy
lüyorum, enflasyonun daha aşağılara inebileceğine dair önerilerinizi getirirseniz, biz de, haki
katen, bu önerilerle enflasyonun indirilmesi mümkün mü değil mi diye inceleriz. 

Bize göre, kamunun borçlanma ihtiyaçlarının yüzde 2,5'in altına indirilmesi lazım. 
"Böyle bir bütçe yaparak kamunun borçlanma ihtiyacını yüzde 8,8'Iere yahut 8,4'e getiri

yorsunuz; ama bunu gerçekleştiremezsiniz. Çünkü, 32 trilyon lira diye getirdiğiniz açık 32 tril
yon olmaz, daha yüksek olur." Tabiî ki, bu açık 32 trilyon olmaz da daha yüksek olursa, enf
lasyon da düşmez. 

öyleyse bizim yapacağımız nedir? Bizim evvela yapacağımız bir hedef belirlemektir. Eğer 
biz hedef tayin etmezsek, enflasyon ile mücadele ediyoruz lafını kimseye anlatamayız. 

Enflasyon kendiliğinden olmaz; devlet politikası olursa olur. Nitekim, enflasyon, 1983 yı
lı sonrasında devlet politikası haline getirilmiştir ve on senenin yüzde 50 vasatisi işte böyle geli
yor. 

Hadise bundan mı ibaret? Hayır. Bu bütçe, küçük bütçe değildir; aslında keşke daha kü
çük olsa da, şu enflasyon belasından kurtulsak. Zaten, bu enflasyonla hizmet falan da yapa
mıyoruz. Para değerini kaybettiği için, bugün başladığınız iş, yarın, yine aynı para ile karşınıza 
çıkıyor, daha da değer kaybettiği için sekiz on sene yapmaya devam ediyorsunuz ve bitmiyor. 

Biz şimdi, fevkalade kıt kanaat yatırımlarla da önünüze bir yatırım programı getiriyoruz. 
Bu yatırım programı, önümüzdeki zaman içerisinde, bundan önce başlanmış yatırımların, he
men hemen tümünün tamamlanması istikametine yönelmiştir. Bu yatırımların tümünün tamam
lanması 1992 yılı içinde olacak değildir; ama yüzde 75'i tamamlanmış binlerce konutu, yüzde 
75-80 tamamlanmış Soma tesislerini, yüzde 80-85'i tamamlanmış enerji tesislerini, yüzde 80'i 
tamamlanmış yolları; işte bunları yapacağız, bunları tamamlayacağız. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin altyapı diye bir sorunu var. Altyapı sorunu... Gerçi, biz
den evvelki siyasî iktidar, çok altyapı yapıldığı için enflasyon olduğunu söyler. Ben buna hiçbir 
zaman inanmadım; çünkü, açık finansmanla altyapı yapamamışsınızdır. 

Türkiye'nin altyapı sorunu şöyle var. Türkiye'nin kafi limanı yok, Türkiye'nin kâfi hava 
meydanı yok, Türkiye'nin kâfi demiryolu yok, Türkiye'nin kâfi yolu yok. Yani, bunlar da bir 
günde yapılmıyor. 

Bugün, Türkiye'nin enerjisi var. Elektrik enerjisi 1991'de 57 milyar kilovat/saat, 1992'de 
65 milyar kilovat/saat. 65 milyar kilovat/saati tüketmek için aşağı yukarı Türkiye'nin yüzde 
20 kaçağı var elektriğinde ve senede yüzde 10 civarında elektriğin arttığını düşünürseniz, her 
sene 6 milyar kilovat/saat elektriği devreye koymanız lazım, 6 milyar kilovat/saat elektrik, 
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neredeyse, bir Atatürk Barajı üretimine yakın. Türkiye'nin, her sene, bir Atatürk Barajı üreti
mine yakın elektriği devreye koyması lazım. 1996'ya kadar pipe-îine'de bulunan projelerin ta
mamlanması suretiyle bir darboğazla karşılaşılmayabilir; ama 1995'dan itibaren darboğaz önü
nüzde duruyor. Binaenaleyh, bunlara girişmeniz lazım. 

Bir GAP var; Güneydoğu Anadolu Projemiz, gerçekten, Ülkemizin gururudur. Yalnız, şu 
şekliyle GAP'ı götüremeyiz. Yani, GAP'ın sulamaları lazım, GAP'ın Dicle barajları lazım, Dicle 
barajlarının sulamaları lazım ve Urfa Tünelinden çıkacak suyu ovaya verecek kanallar lazım, 
Şanlıurfa'da bir havalimanı lazım, Şanlıurfa'da bir Harran Üniversitesi lazım, bölgemizin o 
köşesinde sanayi tesisleri lazım, okullar lazım, şehirleşmenin tanzimi lazım. Yani, bir entegre 
projeyi bütün hatlarıyla götürebilmek lazım. Buradan artacak paraları -yani bulabileceğimiz 
kuruşları- oralara koyacağız. 

Îstanbul-Ankara demiryoluna düşmanlık yapılmıştır. Bugün 40 kilometre sürat yapılabi
len, 12 saatte ancak geçilebilen; 1882'de güzergâhı yapılmış, 1892'de -tam 100 sene evvel- açıl
mış, Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı yoldan geçmeye devam ediyoruz. Bu yol 577 kilometre, 
bunun 463 kilometreye indirilmesi lazım yahut 400 kilometreye indirilmesi lazım ve bu yolun 
3 saatte geçilmesi lazım; 15'erden 30 tren değil, aşağı yukarı 195'erden 400 trene yakın sefer 
lazım; 400-600'er tonluk seferler değil, 4 000-5 000'er tonluk katarlar lazım. Bu yatırımları 
nereye koyacaksınız derseniz, hâlâ, Türkiye'nin 20 bin ünitesinde içme suyu yok; ayıptır, utanç 
verici bir şeydir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Daha önce yapsaydınız, bu problemler olmazdı. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kimse, bir şey mi dedi? 
Aman herkes kendini denk alsın, yani, buradan sıçramaya hazırım; ona göre... (DYP sıra

larından alkışlar) 
Sen yaptın ben yapmadım o yaptı hikâyesi değil... Ayıp değil mi, hâlâ, 1992'de Türkiye'

nin 20 bin yerleşim yerinde suyun olmayışı? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Otuz yıldır siyaset sahnesindesiniz; ama. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu paralarla ne yakacaksınız derse

niz, işte bunları yapacağız. Ülkenin hizmetsiz yerleri var, buralara hizmet götüreceğiz. Ülkenin 
kalkınmada gecikmiş yöreleri var, kalkınmada öncelik isteyen yöreleri var, ülkenin birçok ye
rinden göç var. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Kuzeybatı Anadolu'da, dağlık mın
tıkalarda vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz, ekmek götüreceğiz, refah götüreceğiz. Bu, dev
letin işidir, işte, devletin işlerini göreceğiz. 

Ben önünüze böylesi bir teklif getiriyorum, bunun için para lazım diyorum ve işte bulabil
diğimiz para da budur diyorum; kendimizi, eleştirinize arz ediyorum. Tabiî, eleştiriyorsunuz... 

Biraz da eleştirilere gelmek istiyorum. Bu eleştiriler, aslında önünüze getirilen bir dokü
manın eleştirisi olmaktan daha çok, bugünkü Anamuhalefetin veya muhalefetin dünkü muha
lefeti eleştirmesi gibi oldu. Yani, muhalefet, Hükümeti eleştireceği yerde dünkü muhalefeti eleş
tirmeyi tercih etti. Hatta, zaman zaman bu eleştiriler, yirmi sene, yirmibeş sene gerilere kadar 
gitti. Canım, 1977 senesinde Türkiye'yi nasıl devretmişiz... 1979 senesinde nasıl devralmışsak 
o kadar vardı. 1977 senesinde bizim Türkiye'yi devredişimizin şartları çok değişiktir; onlara 
girmek istemiyorum. Efendim, o gün Türkiye 70 sente muhtaçmış, bugün Türkiye'nin 12 mil
yar dolar parası, rezervi varmış. Evet, Türkiye'nin 12 milyar dolar civarında -altın dahil- bir 
rezervi olduğu doğrudur. (ANAP sıralarından alkışlar). 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bravo, nihayet kabul ettiniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Durun bakalım canım, durun; söy

leyelim de ondan sonra alkışlayın, belki alkışladığınıza sonra pişman olursunuz/Mamafih, al
kışlayın, alkışlayın. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar). 

1992 senesinde, Türkiye, henüz Ödemeler dengesini yerine getirebilmiş durumda değil, 1991 
yılını 8 milyar dolar ticaret açığıyla kapatmış Türkiye. 1992 senesinde Türkiye'nin niye dolar 
ihtiyacı yok; çünkü, yapılmış birtakım aranjmanlar var, Türkiye dünya piyasalarına çıkmış, 
dünya para piyasalarına girmiş. Dünya para piyasaları on sene evvelki gibi değil; dünya değiş
miş. Türkiye, dünya ile kucaklaşmak isterken, gayet tabiî ki, bugünkü hudutları daralan, me
safeleri daralan dünya içerisinde Türkiye büyük bir memleket olarak borç alabilme imkânları
na sahip olmuş. İtibarı artmış olayı şudur: Türkiye'nin itibarı şahıslara bağlı değildir. Türkiye, 
zaten itibarlı bir memlekettir. Binaenaleyh, itibarlı bir memleket olduğu için, falanca iktidar 
oldu, falanca iktidardan gitti esasına göre çalışmaz. Çünkü, Türkiye'ye itibar eden ülkeler bi
lir ki, demokratik bir ülkede idareler gelir, idareler gider... Kime olacaktır itibar; itibar devlete 
olacaktır. Ben dış ülkelere gitmişim, dönmüş gelmişim, ülkem ve devletim itibarlı demişim. 
Ben itibarlıyım demedim, devletim ve ülkem itibarlı. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar). Binaenaleyh, eğer devletimin ve ülkemin İtibarlı olmasını kendisine fatura eden
ler varsa fevkalade yanlıştır. Çünkü, "itibarı biz sağladık..." Siz gittiniz, gidiyorsunuz, gide
ceksiniz; itibar sizinle beraber gidecek mi? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar). Onun içindir 
İd, gelin, demokratik bir ülkenin başındaki insanlar kral değildir; kral gibi davranırlarsa çok 
yanlış olur. Demokratik bir ülkenin başında olan insanlar bugün vardır yarın yoktur; hepsi 
öyledir yalnız; işin güzelliği de odur. -

Allah'a şükür olsun, ülkemiz itibarlıdır. Bu itibarı korumamız lazım. Bu itibarı aldığınız 
borcu zamanında ödeyerek korursunuz. Yalnız, bakın nereye gelmişsiniz: Ödemeler dengesin
deki açıkları dış borçta biriktirmişsiniz ve 1980 yılının 13 milyar dış borcunu, 1983 yılının 18 
milyar dış borcunu, bir rivayete göre 45 milyara, bir rivayete göre 50 milyara çıkarmışsınız. 
Siz deyin 45 milyar, -biz 50 milyarı kullanırız da, çünkü buripn içine dahil olmayan birtakım 
FMS'Ier, birtakım başka şeyler vardır- dış borç ve 1 trilyon civarındaki iç borcu da 89 trilyona 
çıkarmışsınız. Bakın, bütçe açıklarını iç borçta toplamışsınız, ödemeler dengesi açıklarını dış 
borçta toplamışsınız. Elinizdeki rezerv aslında döviz kazanarak biriktirdiğimiz bir rezerv de
ğil, keşke öyle olsaydı, borçlanarak biriktirdiğimiz bir rezerv. Yine de iyi; ama bu borçlar do
ğurgan; bu borçlar faiz doğurmuş, faiz de, bütçedeki yatırım yapabilme gücümüzü almış gö
türmüş. tşte budur Türkiye'nin sorunu. Türkiye'nin sorunu, iç ve dış borcun meydana getirdi
ği faiz yüküdür. Türkiye bu faiz yükünü hafifîetemediği sürece sıkıntılardan kurtulamayacak
tır. Bu hafifletme nasıl olur; açık söyleyeyim, Türkiye borçlarını son kuruşuna kadar ödeye
cektir, ödemelidir de. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada eleştirildi, aslında pek çok şeyler söylendi. Bunların hepsine teker teker ce
vap verme imkânım yok; ama 1977 senesinde 70 sent vardı... Bunu, alıngan olduğum için söy
lemiyorum; ama 70 sent değil de, "yine 70 sente düştük" diyen sayın sözcü, Türkiye'nin o 
gün 690 milyon dolar rezervi olduğunu söyledi. Nereden geçtiğimiz, geldiğimiz unutulmuştur; 
bir Kıbrıs ambargosu, Kıbrıs'ın, hem silah ambargosu hem ticaret ambargosu ve petrol şoku. 
2 dolar civarında olan petrolün varili 20 dolarlara çıkmış. Ve Türkiye'de ne kuyruk olmuş, ne 
yokluk olmuş, ne şu olmuş, ne bu olmuş. Şimdi, burada bir olay var; 1991'de 12 milyar dolar 
rezerviniz var, yüzde 71 enflasyonunuz var, yüzde 1 de büyümeniz var. Acaba bu bir kabiliyet 
ispatı mı? 
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ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Değil, değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve köylü 1991'de ancak 20 bin trak

tör alabiliyor. 
Şimdi, bakınız, 1977'de, 70 sente muhtaç olduğumuz dediğimiz devirde, yüzde 4,5 büyü

me var, yüzde 24 enflasyon var; enflasyon yüzde 71 değil, 24; büyüme de 1 değil, 4,5 ve Türk 
Köylüsü 100 bin traktör alabiliyor. Bunun 70 binini Türkiye kendisi yapıyor, 30 binini de dışa
rıdan satın alıyor. Acaba, bu bir kabiliyetsizlik ispatı mı? (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, herkese soruyorum bunu; 1977-1992, aradan 15 sene geçmiş, o gün 10 yaşında olan 
çocuk bugün 25 yaşına gelmiş, şu televizyonu dinlediği zaman, efendim, o gün Türkiye bat
mış, çıkmış... Batmış çıkmış bir Türkiye, o zaman yüzde 4,6'lık kalkınma hızını, yüzde 24 enf
lasyonla sağlamış ve köylüsü 100 bin traktörü satın alabilmiş. Ve "öyle bir ekonomi kurduk 
ki" diye övünülen bir dönemin sonunda da, geldiğiniz nokta yüzde 71 enflasyon, nüfus artı
şından aşağı (yüzde 1) büyüme ve 20 bin traktör... (ANAP sıralarından "Şimdi, taksi alıyorlar" 
sesleri) Şimdi, herhalde birincisine kabiliyetsizlik ispatı, ikincisine kabiliyet ispatı demek için, 
insanın biraz düşünmesi lazım. Düşüne düşüne bir şey bulacağını da sanmıyorum. 

Onun içindir ki, böyle, bilmediğiniz şeylerin içine çok girmeyin; mahcup olursunuz, şimdi 
olduğu gibi, (DYP sıralarından alkışlar) 

1977 sonunda Hükümetin el değiştirmesi olayı seçimle olan bir olay değildir. Şimdi, siz 
bize diyorsunuz ki: "Madem bu kadar kötü idi, bu görevi üstlenmeseydiniz." Size bıraksaydık 
da siz biraz daha mı kötü yapsaydınız?.. (DYP sıralarından alkışlar) tşte, sonunda, ülkeyi bu 
hale getirenlerin elinden, millet, ülkeyi aldı. Bu kadar lafa tahammül edin canım; dünyanın 
lafını söylediniz. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sessiz sessiz dinliyoruz, bir şey demiyoruz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, bana göre burada pek çok yanlış 

oldu, pek çok yanlış şeyler söylendi. Ben onların bir kısmına burada cevap vermek istiyorum. 
Bir bütçe eleştirisi için 18 sene evvelki Demirci'e sığınmak falan benim için memnuniyet 

verici bir şey; zaman zaman,da bunu yapıyorsunuz -biraz evvel de tekrarladım- yine yapmaya 
devam edin diyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim henüz kötü yaptığımız bir şey yok. (ANAP sıralarından "Af, 
af" sesleri) Çünkü, 100 gün ne enflasyonu yüzde 70'lere çıkarmaya imkân verir, ne bugün ül
kedeki işsizliğin sebebidir ne fukaralığın sebebidir ne de yoksulluğun sebebidir; bunların hiçbi
risinin sebebi değildir. Biz geldik, bizim devraldığımız birçok dengesizliklerin yanında, sizin 
bize devrettikleriniz var; gık demeden, ağzımızı açmadan, bunları yerine getirmeye çalışıyo
ruz. 

20 Kasım 1991 tarihine kadar, temmuzda ve ağustosta satın alınan buğdayın parasını niye 
ödememiştiniz? 70 lira zam vermesini biliyorsunuz, niye o zammı ödemeden gittiniz? Temmuzda 
ve ağustosta satın aldığınız buğdayın bedelini peşin ödeyeceğiz deyip, niye ödemediniz? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Yüzde.25'i kaldı, onu da dört taksitte ödüyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 2,5'ini biz ödedik, 1,5'ini siz ödediniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne kadar olduğunu biliyor musu

nuz? 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — O buğdayları yemedik, size bıraktık. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Çoğunu biz ödedik. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyi? 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Yüzde 25'i kaldı, gerisi ödendi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — E, hepsini ödeyecektiniz; ben gele

cek seneki mahsulün parasını ödeyecektim, hepsini siz ödeyecektiniz. Bize borç olarak 1 tril
yon 300 milyar lira buğday parası bıraktınız. . 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Geriye kalan çok para değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Tamam, bununla da kalmıyor iş, 

bir Toprak Mahsulleri Ofisi 13 trilyon lira borçlu, müessesenin durumu bu; Toprak Mahsulleri 
Ofisinin elindeki bütün mahsulü satsanız bile 6 trilyon etmiyor. Şimdi, elimizi şakağımıza da
yadık düşünüyoruz; inşallah, önümüzdeki yaz Cenab-ı Allah çok güzel bir mevsim verir de 
birtakım sıkıntıları aşarız. Bunun, peşine düştük, çözümünü arıyoruz. 

Peki, pamuğun parasını neden ödemeden gittiniz? Çayın parasını neden ödemediniz?.. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Çay parası bırakmadık size. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 66 milyar çay parası... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) —̂  Çay parasından borcumuz yoktu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz ödedik çay parası olarak 66 mil

yar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)—-3 trilyonluk çay bıraktık size. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İyi ya işte, biz de onu söylüyoruz 

zaten. 
İç borçların, dış borçların faiziyle geçen üç ay zarfında 41,5 trilyon borç ödemek mecburi

yetinde bizi bırakan herhalde kendi kendimiz değiliz. Devlette temadiyet vardır, gayet tabiî İd 
ödeyeceksiniz; ama, bunlar eğer ödenmiş olsaydı -ki, "şuna niye vermedin buna niye verme
din, ona niye vermedin?" diyorsunuz- daha farklı olurdu ve sizin bıraktığınız bu devasa borç
ları ödemek için didindik, çırpındık durduk; netice itibariyle, işte bu kadar yapıldı. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yapıldı; gelir gelmez, genel müdür görevinden alın
dı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Zam yok" dediniz, zam yaptınız" 
diyorsunuz. Ne zaman yaptık zammı? Niye yaptık? Eğer, kazara siz hükümet olsaydınız iki 
mislini yapardınız. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Mükerrer yaptınız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yapmaz mıydınız? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yapmazdık tabiî sizin gibi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yok öyle şey, "ben enayi miyim sew 

çimden evvel zam yapacağım" diyen, sizin felsefenizdi. (DYP sıralarından alkışlar) 
Gelir gelmez yapmışız... Demek ki, bizim sebep olduğumuz bir olay değil; bırakmışsınız 

milyarlarca lira borç. 
Şeker Şirketinin kaç trilyon borcu var biliyor musunuz?.. Şimdi, Şeker Şirketi 2,5 trilyon 

pancar parası ödemekle karşı karşıya. Evet, ödenecek; ama Şeker Şirketinin faiz borçlarını öde
mek mümkün değil. Bırakmışsınız İktisadi Devlet Teşekküllerini kendi başına, adamlar para 
bulmadıkça, yüklenmişler bankalara; kredi faizi yüzde kaç diye sormadan "Ver kardeşim pa
rayı, istediğin kadar faiz yaz" demişler, tefeciliğe döndürmüşsünüz, tefeciliğe. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Stokları var, stokları. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, bizi gelip burada eleştiriyor

sunuz, "Vaatlerini tutmadılar, dediklerini yapmadılar" diyorsunuz. 
— 124 — 



T.B.M.M. B : ^ö • • • 10 . 3 . 1092 O : 4 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) — Eleştirmeyeceksek, konuşmayalım. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Eleştirin efendim, ben ona bir şey 

demiyorum. Ben şimdi diyorum İd, sıra bende, şu kürsüyü kullanma hakkı şimdi bende, ben 
o hakkı kullanıyorum; sizinkini de saygıyla karşılıyorum, herkesinkini saygıyla karşılıyorum. 
Evet, bu kürsüye saygım sonsuzdur, gayet açık söylüyorum, ne söyleseniz olur. 

Şimdi, değerli milletvekilleri; bizim vaatlerimiz var. Biz meydanlara çıkmışız ve demişiz 
ki, "Askerlik müddetini kısaltacağız..." Kısalttık mı?.. (DYP sıralarından "kısalttık" sesleri) 
Yani, onsekiz aydan oniki aya indireceğiz dedik; indirdik mi?..Biz asker sayısını azaltacağız, 
Size haber veriyorum, onu da yapacağız önümüzdeki zaman içerisinde. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Boğaz Köprüsü geçiş ücretlerini yüzde 50 
indirin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, işte, ne vaat ettiysek yapı
yoruz diyoruz. Siz diyorsunuz ki, vaatlerinizi yapmıyorsunuz,, biz de yapıyoruz diyoruz; ama 
bizim vaatlerimizin tümünün yüz güne sığması mümkün değil; eğer yüz güne sığsa, onun öte
sinde ne yapacaksınız yani, beş sene burada niye oturacaksınız? (DYP sıralarından alkışlar) 
Eğer bizim vaatler yüz güne biterse, dağılacağız, memlekete gideceğiz, gene vatandaşlara diye
ceğiz ki, yüz günde dediklerimizi yaptık, şimdi geldik, bizi bir daha seçin... 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Köprü ve karayolları?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Peki, biz ne demişiz: Emeklilik ya

şına bakılmaksızın, kadınlardan isteyen yirmi yılda emekli olacak, emeklilik yaşına bakılmak
sızın, erkeklerden isteyen yirmibeş yılda emekli olacak. Yapmış mıyız?.. Evet. Hem çifte yap
mış mıyız, çifte?.. (DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, herhalde Türkiye'de Senato olmadığın
dan, kanunların Meclis tarafından iki defa konuşulması gibi bir itiyat doğdu. Başbakanlıktan 
buraya geliyor; sağ olun, tartışıyorsunuz, karara varıyorsunuz; sonra Çankaya'ya gidiyor, ora
dan bir daha buraya geliyor; buradan bir daha Çankaya'ya gidiyor; binaenaleyh, vadesi geli
yor yani, önbeş-yirmi gün oluyor, hepsi bu. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Son çırpınışı oluyor. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz çıkmışız demişiz ki köylüye, "ar

kadaş, senin devlete olan borçlarını ödeyeceğiz" ödemişiz; biz küçük çiftçiye demişiz ki, "si
zin borçlarınızın faizini affedeceğiz" ve bakın, küçük çiftçinin borcu kime? Ziraat Bankasına. 
Ziraat Bankası, yani banka; ne kadarını kaldırır, ne kaldırır banka?.. Şimdi bize diyorsunuz 
ki -tabiî, burada televizyon var, dinleyenler var- niye herkesin borcunu affetmediniz?.. Bizim 
vaadimiz küçük çiftçiye. Küçük çiftçinin tarifi de, bugünkü şartlar içerisinde 5 milyon lirayla 
tahdit edilmiştir; hesap yaptık, kitap yaptık, eğer anaparayı ödeyebilirce köylü, faizini affet
mek suretiyle, 1 milyon aileyi evine haciz gitmekten kurtarmışız. Diyorsunuz ki, daha çoğunu 
yapın... Şimdi dönüp size söylüyorum; verin Ziraat Bankasına 2-3 trilyon, daha çoğunu yapa
lım; ama daha evvel söyledik ki burada, 32 trilyon borçlanılacak, bunu 34'e çıkarırsınız, 36'ya 
çıkarırsınız; ama enflasyon kontrolünden bizi sorumlu tutmazsınız... Biz zaten o şarta da razı 
olmayız, açığını söyleyelim. 

Şimdi, Bağ-Kur diyorsunuz; Bağ-Kur'da bir yanlışlık var, bir arkadaşımız buradan ifade 
ederken yaptı bu yanlışlığı. Bağ-Kur mensuplarının 2 trilyon prim borcu var. Bu 2 trilyon bor
cun faizi 17 trilyon değil, 13 trilyon da değil, 3 trilyon; elimle de oradan 3 diye gösterdim. Bi
naenaleyh, bu 3 trilyon faizi silelim, 2 milyon Bağ-Kur'lunun önemli bir kısmının evine haciz
den, hatta hapishaneden'Bağ-Kur'Iuyu kurtaralım. Yapmış mıyız?. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Belediyeler... Belediyeler, bizden evvelki iktidarın sayesinde, bendensen geç buraya... Bir 
avuç yerdeki belediye seçimim, "biz iktidarız, sen bizim arkamızdan gel de, biz senin ihtiyaç
larını görelim, muhalefete niye oy vereceksin" diyerek kazanmadınız mı? 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Yok öyle şey. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, öyle şey var, hem çok var. Ba

kın, devletteki adaleti bozdunuz. Biz bunu yapmayacağız, size söz veriyoruz. Beldeleri, ver
dikleri oydan dolayı cezalandırmadınız mı? Cezalandırdınız. Urgana bağlamadınız mı size oy 
vermeyen belediye başkanlarını?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Onu yapan Dalan'dır. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla.) — Sayın Ergüder, herhalde, 1989 se

nesinin gazeteleri hatırda; sayfa sayfa, işte buna dönersiniz haa, buna dönersiniz... Yani, eliniz 
kolunuz bağlanır dediniz. Ne oldu neticede, adamları urgana bağladınız da?.. 54 yerde beledi
yeniz vardı, 4 yere indiniz. 50 yerde, halk size, "Urgana mı bağladın beni? Bağla..." dedi. Biz 
bunu yapmayacağız. Bakın, bu belediyelerin 5 trilyon lira borcu vardı. Biz bunun 8 milyar lira
sını sildik, 4,2 trilyon lirasını da konsolide ettik. 

Evet... Orman köylüsünün 500 milyar lira alacağı var. İçim sızlıyor. Para hâlâ tümüyle 
ödenip bitmedi; çünkü, müteferrik yerlerde... Ağustosta çalıştırdığınız orman köylüsünün, şu 
mübarek ramazan gününde... Hazreti Peygamber buyurur ki: "Birisini çalıştırırsanız, adamın 
teri soğumadan parasını verin." Teri kaç defa soğumuş adamın geçen ağustos ayından bu yana 
kadar? Yaptınız iş bu. 

Şimdi, burada konuşuluyor: Vergi... Bakınız biz ne yapıyoruz? Bir tasfiye yapıyoruz. Arap 
saçına dönmüş devletle halkın münasebetleri. Vergi barışı... 

1983 yılında vergi affı yapılmış. Bu vergi affında ödenmeyen anaparanın yüzde 25'ini af
fetmişler, biriken faiz ve cezaların tümünü affetmişler. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Askerî idare... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, neyse işte, söylüyoruz... kim 

yaptıysa... 
Ama, işinize geldiği zaman onun içinde olursunuz, işinize geldiği zaman onu alkışlarsı

nız, işinize geldiği zaman askerî idareyi översiniz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Ondan 
sonra, "Onlar yaptı..." 

1985'te, 1988'te, 1990'da vergi affı çıkaran siz değil misiniz? Evet, hiçbir kimseyi de istisna 
etmemişsiniz, hiçbir kimseyi; ama... Hiçbir kimseyi... 

Buraya geliyorsunuz, "İşte efendim, fukaradan vergi alıyorsunuz, zenginleri affediyorsu
nuz..." Yok öyle şey. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sınırı vardı. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Üst sınırı koymuşuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1985'te sınırınız falan yok, 1988'de 

yok. (ANAP sıralarından "Var" sesleri) 
Yok canım, şimdi baktık. 
H,HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sınırlı; istisna var. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 25 milyon lira sınırı var. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 1984'te 300 bin, 1985'te... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Meclis içinde yalan söylemeyiz. 
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BA.ŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet... Vergi affını çıkaran sizsiniz, 
vergi affını istediğiniz zaman çıkaran sizsiniz; hiçbir kimseye de imtiyaz tanımadan çıkaran siz
siniz. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hep yanlış bilgi veriyorsunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bizim çıkardığımız vergi affının fi

lancanın falancanın... 
Bakın burada da ne var? Eğer anaparayı ödeyebiliyorsa adam, cezasının... 
TUNCA TOSKAY (tstanbul) — Kaç paraya kadar? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kanunlarda genellik asıldır. Ana

parayı ödeyebiliyorsa, faiz ve cezanın da yüzde 30'unu ödüyorsa, bu, yüzde 30 anaparayı geç
meyecektir. 

Şimdi söylüyoruz; 1986'cla 10 milyon lira vergi borcu olan adama, 1990'da 140 milyon 
lira vergi borcu tahakkuk ederse, 10 milyon lirayı veremeyen adam 130 milyon lira cezayı nasıl 
verecek, revayı hak mı bu, böyle devlet mi olur? Vergi borcunu ödeyemeyenlerin çoğu genellik
le esnaftır. Binaenaleyh, enflasyon bu insanları borçlarını ödeyemez hale getirmiş. İşte onu ödü
yorsunuz, hepsi budur yaptığınız işin. Sigorta keza öyle. Böylece, birtakım adamları vergi ver
mekten kurtarıyor değilsiniz, birtakım adamları vergi verir hale getiriyorsunuz ve cezasıyla be
raber verir hale getiriyorsunuz. 

Gayet açıklıkla söyleyeyim: Bunun, şunu bunu korudu korumadı diye bir şeysi olmaz, bu 
istismarların bir yere varacağı yok. 

HALİL DUMANKAYA (İstanbul) — İsimlerini açıklayalım, ne olur Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — AaaL Şimdi oraya da gelelim: İsim

lerini bilemez ki Maliye, kimin olduğunu... (ANAP sıralarından "Hayda!" sesleri) Bilemez... 
Yüzbinlerce isim.. [ANAP sıralarından alkışlar(î)] 

Gayet tabiî, şimdi söylüyoruz, açıklıkla söylüyoruz, zaten, bu insanlar vergi dairelerine 
müracaat edip bunları ödedikçe isimleri ortaya çıkacak. Hayhay, açıklayalım. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Söz mü?.. Söz rnü?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ama, şu anda bilemeyiz. 
Açıklayalım, o zaman söyleyeceğiniz birşey varsa söyleyin, söyleyin istediğiniz gibi; ama, 

bugünden, hayalî birtakım şeyleri yapmanız, doğrusu, aklın alacağı iş değildir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kanuna madde koyalım, geçerken; yarın geliyor... 

Komisyon sizin sözünüze bağlıdır, Sayın Başbakan. Önerge vereceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, dinleyelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, Sayın Mesut Yılmaz, buraya 

geldi ve "bir tüpgaz şirketini özelleştirdiniz" dedi. Acaba ne demek istedi?.. Bilmiyorum, özel
leştirdik. Bunun nesini tenkit etti?.. Onu da anlamıyorum.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Dinlemediniz herhalde Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Anlamadım; ama şimdi burada bir 

doküman var; bu İpragaz şirketinin, yani tenkit ettikleri İpragaz şirketinin özelleştirilmesi için 
bir karar var. Bu kararın altında "Sayın Mesut Yılmaz Başbakan" diye imza var. Bu imza sizin 
mi?.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Evet. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Peki, bize neyin hesabını soruyor

sunuz?.. 



T.B.M.M. E: M 10 .3 .1992 0 : 4 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sizin taahhütlerinizin hesabını soruyoruz efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Peki, bu tpragaz şirketinin özelleş

tirilmesi sizin kararınız mı? Bunu gazetelerde sizin döneminizde ilan ettiler mi? Teklifleri sizin 
döneminizde aldılar mı? Biz ne yaptık: Sizin döneminizde alınan teklifleri muameleye koyduk. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Daha önce karşı çıkıyordunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sırça Köşkte oturuyorsunuz; Baş

kasına taş atarken dikkat edin. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim, daha önce karşı çıktığınızı söylüyo

ruz. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, saldn olalım efendim. 
Buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, bakın, bizim özelleştirme

deki tutumumuz tarihe geçecekmiş... Neden dolayı? ÇİTOSAN olayından dolayı... 
TUNCA TOSKAY (istanbul) — Tarihe geçecek tabiî. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ona da bakalım. ÇtTOSAN ola

yında 5 tane çimento fabrikasının satılmasına biz itiraz ettik, SHP de itiraz etti; yani bugünkü 
koalisyonu teşkil eden partiler itiraz etti. Bizim itirazımız usulîdir; yani, sizin çıkardığınız ka
nununuzda, özelleştirmeler evvela oradaki işçilere yapılacaktır, yani satılacaktır, sonra orada
ki halka satılacaktır, sonra Almanya'daki işçilere satılacaktır, sonra da başkalarına satılacak
tır, özelleştirme kanununuz bu... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bunların ki, direkt Fransızlara satılıyor. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Halbuki, siz bunu blok satış yaptı

nız. Biz buna itiraz ettik. Dedik ki, bu yanlıştır; çünkü, bu kanuna uymuyor. Kanununuz bu 
satışın blok satış olmasına müsait değildir. Peki, mahkemeye gittik, mahkeme bizi haklı buldu 
mu, sizi haksız buldu mu? (ANAP sıralarından "Buldu" sesleri) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Biz, hakkınızı veririz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Buldu, tamam. Şimdi, biz bunu si

yasî parti olarak yaptık, geldik. Şimdi, Hükümetiz... (ANAP sıralarından "Şimdi 
Hükümetsiniz" sesleri, gürültüler) Bir dakika beyler... Müsaade edin, hemen üstüme sıçrama
yın, bir dinleyin bakalım, yiğidi öldür; ama hakkını verin canım... Bir dinleyin. Biz geldik, 
bakın bizim önümüzde mahkemenin kararı var. Bu davayı devlet kaybetmiş. Tamam. Biz ne 
yapacağız? Biz, siyasî partiyken buna itiraz ettik, bu karar böylece çıktı; ama biz duvarın öbür 
tarafındayız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, gülüşmeler) Şimdi, biz devletiz. 
Bizim yapacağımız şey, işin usulünü tamamlamaktır. Eğer biz bu karara itiraz etmesek -biz 
Hükümet olarak itiraz ediyoruz- ve bütün merciinden kararı geçirtmesek o zaman sorumlu 
oluruz; varsa devletin hakkı, onu korumamış oluruz. (DYP Sıralarından alkışlar) Elinizi vic
danınıza koyun hukukçular; size sesleniyorum; biz bir muameleyi tamamlıyoruz. Bizim devlet 
olduğumuz yerde -devlet bizim babamızın çiftliği değil- devletin hakkını biz koruruz. Bizim 
fikrimize uysa da uymasa da, bizim düşüncemize uysa da uymasa da, oradaki olay artık devle
tin hakkı. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz de inanmıyorsunuz ya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Müsaade buyurun. Binaenaleyh, biz 

bir taraftan bunu yaparız, öbür taraftan da özelleştirme yapacaksak usulüne göre yaparız. Bi
naenaleyh, acaba bunun tarihî şeyi neresinde?.. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz muhalefette iken devletin hakkı olmuyor mu Sa
yın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Orada uzaktasın, şuraya gel, daha 
rahat konuşuruz, gel şöyle Kalemli... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz de inanmıyorsunuz söylediklerinize efendim. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Başbakan, böyle izah olur mu?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz muhalefetteyken devletin hakkı olmuyor mu Sa

yın Başbakan?.. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) - - Ben size söyleyeyim; eğer biz mu

halefet olsak, siz buna itiraz etmeseydiniz, biz sizi duman ederdik... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Bunu 1989'da bilmiyor muydunuz Sayın Başbakan?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — öyle, babanızın çiftliği mi devlet?.. 

Ben devletin hukukunu korumakla meşgulüm şimdi. Orada ammenin hukukunu koruyordum, 
burada devletin hukukunu korumakla meşgulüm. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siyasî parti olarak da devletin hukukunu koruyaca
ğız; çifte standart kullanmayacağız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ülkemizde 
kan dökülüyor. Bu kan dökülmesi olayı yeni değil; 1990'da, 1991'de; 1988'de, 1989'da... 1984'ten 
bu yana, Güneydoğu Anadolu'da 3 019 olay olmuş; 821 güvenlik mensubu şehit olmuş; 1 013 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 1173 de terörist ölmüş; böyle bir tablo var önünüzde. Şimdi 
bu tabloyu unutup, "vay efendim, siz geldiniz, kan dökülmeye devam ediyor" dendi burada. 
Biz geldik de kan dökülmeye devam ediyor değil; biz kanlı bir tablo bulduk Türkiye'de ve biz 
gelince kan olduğu gibi duracak değildi ki, biz Hazreti Musa değiliz ki, dur deyince durdur
sun. öyle şey yok. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Şehirlerde yoktu ama. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şehirlerde kan yok muydu? Peki, 

Çetin Emeç ne oldu; 5 tane general ne oldu; Bahriye Üçok ne oldu; Muammer Aksoy ne ol
du?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 8 senede 5 İçere. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır efendim, 52 tane cinayet var 

1991'in içerisinde; bir o kadar da 1990'in içerisinde var; bunların çoğunun da faili meçhul. Han
gisinin failini buldunuz iktidarınız zarfında? Hangisinin failini buldunuz? 

Sizin kimseye bir şey deme hakkınız yoktur. Şimdi gelin, bu münakaşayı, sizin zamanınız
da şu İcadar öldü bizim zamanımızda bu kadar öldüye götürmeyelim; bu yanlıştır. Bu kürsüye 
geldiniz -işte burada zabıtları var- "ülkenin birliği beraberliği için, ülkenin bölünmez bütünlü
ğü için varız" dediniz. Olağanüstü hali biz mi getirdik? Siz getirmediniz mi olağanüstü hali? 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sıkıyönetimi biz kaldırdık. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 13 defa getirdiniz, 13 defa Doğru 

Yol Partisi şu sıralardan size uzatma kararını vermedi mi? (DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından "oraya söyle" sesleri) Şimdi müsaade buyurun, bu meseleler Parlamentonun işi; 
Parlamentoya sesleniyorum ben burada. Türkiye'de kan dökülmesi sadece iktidarın işi değil
dir, iktidarın da işidir; ama hepimizin işidir,'hepinizin işidir. Siz diyorsunuz ki, "eğer Türkiye'nin 
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menfaatma olan bir şey olursa, biz onunla beraber oluruz." Hadi bakalım, bundan daha önemli 
bir şey var mı Türkiye'nin menfaatma olan; gelin... önümüzdeki günlerde bunu tartışacağız; 
olağanüstü hal gelecek buraya ve tartışacağız. Şimdi bakın, olağanüstü hal dediğiniz olay... 
Bunu Hükümet de getirmiyor buraya... 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Biz varız; siz ortağınızı ikna edin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Dinle kardeşim bir dakika. 
Bunu Hükümet de getirmiyor buraya. Bunu kim getiriyor? Bu, Millî Güvenlik Kurulun

dan geçiyor. Millî Güvenlik Kurulunun Başkanı, Devlet Başkanı ve 5 tane üyesi kuvvet komu
tanları; 3 tane de Bakan ve Başbakan; oradan geçiyor. Binaenaleyh... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ama, tavsiye geçiyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, tavsiye geçiyor gayet ta
biî; ister tutarsınız, ister tutmazsınız; tavsiye geçiyor. 

Şimdi, bu Meclisin vereceği destek, bana değil, benim Hükümetime de değildir; bu Mecli
sin vereceği destek, Türkiye'de kan dökülmesinin durdurulmasınadır... (ANAP sıralarından, 
"ortağına söyle" sesleri) Efendim, ben herkese birden söylüyorum, herkese söylüyorum ve de
ğişik fikirlere sahip de olabilirsiniz ve şu eksi 30 derece soğukta, 2 000 metre dağların başında 
görev yapan bu ülkenin fedakâr evlatlarıriadır; o insanlar da görev yaptıkları yerde işgal ordu
su değildirler. O insanlar, o görevi... (DYP, ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) O insanlar, 
o görevi, orada bulunan vatandaşlarımızın, masum vatandaşlarımızın güvenliği için yapıyor
lar. Eğer bu görevler yapılırken, açık söyleyeyim, birtakım sürtüşmeler olmuşsa, devletle hal
kın arasına bir kara kedi girmişse, halk birtakım şikâyetleri yapar hale gelmişse, bunu ortadan 
kaldırmak da bizim görevimiz. 

Açıklıkla söyleyelim; biz, "olağanüstü hal" deyip, başka bir şey demeyen insanlar değiliz. 
Gelin bunu kaldıralım... Kaldıralım; ama yerine bir şey koyalım. Yerine bir şey koyuncaya ka
dar da bu görevleri yapanlara destek verelim diyoruz. Yani, olayın izahı bu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ortağınızdan ne haber Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Burada, partizanlıktan bahsedildi, 
kıyımdan bahsedildi; burada, gelindi, efendim şu iktidar şu kadar adam değiştirmiş, bu ikti
dar bu kadar adam değiştirmiş gibi -anlaşılan iyi bir yerden kopya alınmış!...- ve... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Resmî Gazetede çıktı efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Resmî Gazetede var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyse canım; yani bir yerden kopya 

almışsınız, o manada... Niye alınıyorsunuz canım, gazeteden almışsınız; pekala öyle olsun, Ge
cenin bu saatinde... 

Şimdi, bakınız beyler; siyasî iktidardan icraat bekliyor musunuz?.. Siyasî iktidar, ana ka
demelerde işi kendi inandığı kişilerle yapacak. Binaenaleyh, bu ülkenin fevkalade değerli ev
latları, her zaman, şu kademede bu kademede; şu hükümet zamanında bu hükümet zamanın
da göreve gelir; biraz da kenarda durur. Kenarda durmasını da bilmelidir herkes. Biz, kişi dü
rüstse, öyle istihdam ederiz demedik. Kişi, dürüst olacak bir; kişi, politize olmuş olmayacak. 
Yani, politikanın içine girmiş olmayacak... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Kaybeden adaylar depolitize değil mi?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kaybeden adaylar sizin adaylarınız... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — DYP'den adaylar var, kaybetmenin hıncı var içinizde. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kaybeden adayların; yani... Sizin, 
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kaybeden adayları koyduğunuz arpalıklarından biz onları çıkarıncaya kadar akla karayı seç
tik. (DYP sıralarından alkışlar) , 

Şimdi bakın, yanlış anlaşılmasın. Görevinden aldığımız her kişi dürüst olmadığından do
layı görevinden alınmış değil... İktidar kendi adamıyla çalışacaktır. O arkadaşların biraz ke
narda durması lazımdır. Yarın gene onlara da sıra gelebilir. Bu, daha çok yukarı kademeye ait
tir. Bu, dünyanın her tarafında tartışılan bir şeydir. Efendim, davul benim omzumda, tokmak 
başkalarının omzunda... Şu müdürlükte, şu müsteşarlıkta siyasî iktidar kiminle çalışacaksa onu 

, görev başına getirecektir; ama bu, oradan uzaklaştırdığı kişinin kabiliyetsiz olduğu, dürüst ol
madığı anlamına gelmez. Ben, Türk idaresini en iyi bilenlerden birisiyim ve onun her kademe
sinde bulundum, onun içindir ki, burada görevden alınmış bulunan bu ülkenin değerli evlatla
rına karşı en ufak bir husûmetimiz yoktur. Yalnız, biz bu gemiyi yürüteceğiz. Siz, "niye yürü
temiyorsunuz; niye şu tedbiri almıyorsunuz; niye bunu yapmıyorsunuz?" diyorsunuz. Kiminle 
yapacağız bunu? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kontenjanlarla... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet efendim, kime güveniyorsak 

onunla yapacağız, hadise bundan ibaret ve şu adama güven, bu adama güvenme; onu da bıra
kın takdir hakkına... İdarenin takdir hakkını ortadan kaldırdığınız zaman siyasî sorumluluk 
nasıl yerine getirilecek?.. Getirilemez. 

Açıklıkla söyleyelim; kimseye düşman falan değiliz. Şimdi burada birçok misaller verildi. 
Akçakale misalini tashih edelim. Evet, Akçakale'de bir şey olmuş; ama onların istediği tayinle
rin hiçbirisi yapılmamış; ayrıca, noterden tasdikli dilekçe ile müracaat edenler de savcılığa ve
rilmiş. Hadise bu... (ANAP sıralarından alkışlar) . 

Şimdi, bütçede açık şu seviyeye varır, bu seviyeye vanr diyorsunuz. Anlaşılan bu; hani adama 
"kişiyi nasıl bilirsin" diye sormuşlar, o da, "kendim gibi" demiş... Bütçelerde sapma oranı, 
1984'te yüzde 124; 1986'da yüzde 129; 1987'de yüzde 158; 1989'da yüzde 67 ve 1991'de yüzde 
134. Yani, sizin bütçelerinizin sapma oranı bu olmuş. Umalım ki, bizim bütçemizin sapma ora.ni 
bu olmasın. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yüzdeleri çok fazla söylüyorsunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, buraya gelindi ve "efendim, 

emniyet mensupları duman edildi" dendi. Daha bir tek emniyet mensubu onun yeri değiştiril
medi; bir tek kişi... Genel Müdürü de Olağanüstü Hal Valisi yaptık ve devletin en çok ihtiyacı 
olan bir göreve gönderdik. Burada küçültme falan yok. 

Valilere gelince; 74 tane valinin 38'i yerinde kalmıştır, 36 yeni vali gönderilmiştir. Bunun 
bir tanesi, İstanbul'un Emniyet Müdürüdür, Erzurum'a... Biz, geri kalan bu 35'i, bizim Seyit
gazi İlçe Başkanlığı veyahut da SHP'nin Mihalıççık İlçe Başkanlığına yapmamışız ki. Bunla
rın bir kısmı (on kadarı) daha evvel merkeze alınmış merkez valileridir; onun dışında kalanlar 
kaymakamlardır, emniyet müdürleridir. Biz, 35 yaşındaki kaymakamı vali yaptık. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz de onu genel müdür yardımcısı yapmıştık. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Olacak gayet tabiî. Naci Parmaksız 

emniyet müdürlüğü yapmış. Yani, o teşkilatın içinden gelen insanlardır. Bizim şu veya bu se
beple koruduğumuz, kolladığımız bir tane insan yoktur. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Balıkesir Valisi var. Daha evvelki görevi neydi Balıke
sir Valisinin? 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hepsi valilik yapmış insanlardır; ya 
kaymakamdır ya emniyet müdürüdür. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) ~ DYP il başkanıydı. 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Teftiş Kurulu Başkanlığına, DYP'den 

aday olmuş birisini getirmişiz. Fevkalade iyi bir hukukçudur, uzun seneler savcılık yapmıştır. 
Hukuk, o arkadaşımızın mesleğidir. Yani, DYP'den aday olunca, artık, devlette hiçbir görev 
alamaz mı yahut sizden aday olunca veyahut SHP'den aday olunca, bu adamın kamu hizmeti 
biter mi? öyle birşey yok. Kamu hizmetini sona erdiremezsiniz ve hiçbir kasıt yoktur. 

"Efendim, bu yolsuzluklar..." Şimdi bakınız, Türk idaresi pek çok dedikodunun altında
dır. Hiçbir sabit fikrimiz yok. Elimizde bulunan dosyaların hepsini, kendimizi hâkim veya sav
cı yerine koyarak değil, aksine, ondan adamakıllı imtina ederek, bakanlıkların hukuk ünitele
rine verdik; hukuk üniteleri bunlara bakıyor, savcılıklara intikal ettiriyor. Nitekim, TÜRKSAT 
için savcılığa verdilmiş bulunan dosya, ilgili kanun madde 240'a göre, görevini kötüye kullan
maktan verilmiş, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi bu dosyayı almış, vazifeyi ihmalden değil, 
irtikap suçu dolayısıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesine vermiş. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Buyurun, haydi bakalım... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, biz ne hâkimiz, ne de savcı

yız. Verdik ilgili yerlere. 
Bakınız, şunu da söyleyeyim: Biz, suçlu aramıyoruz. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Arıyorsunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Suç varsa, onun suçlusunu ararız. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul).— Arıyorsunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, şimdi, bu kadar dediko

dunun olduğu bir idarenin aklanması lazım; başka türlü, bu devleti yürütümezsiniz. Zaten, 
biz, bunu kendimiz yapmış da değiliz. Geldik, teftiş heyetlerinde kırka yakın dosya bulduk. 
Bu dosyaları ne yapacağız? Muameleye koyduk. Yaptığımız budur. Koymamalı mıydık? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Koyun! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ee, neden şikâyet ediyorsunuz? 

(ANAP Sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bir bakanı vazifelendirdiniz, bütün sıkıntı ora
da. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli arkadaşımız buraya geldi 
dedi ki, "efendim, 172 tane sözlü soru oldu." Evet, bende rahatsızım ondan; çünkü, 748 tane 
görüşülmemiş sözlü soruyla bundan evvelki dönem kapandı. Dört sene; 748... 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Dört senede, dört ayda değil... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, bir yılı, iki yılı var mı? 

748 tane sözlü soru ile kapandı. Biz ne diyoruz? Gelin, bu İçtüzüğü değiştirin ve her gün yahut 
haftada iki gün, haftada üç gün gelsin Hükümet, bu sözlü sorulara cevap verme imkânını bul
sun. • • • • / • ' 

Bütün grupların yöneticilerine sesleniyorum. Gelin, üç gün, dört gün, Mecliste bu sözlü 
soruları gündeme koyun; Hükümet buraya gelsin, otursun, soru sahibi de buraya gelsin, otur
sun... Çünkü, bunların bir kısmı, o yok, o yok, ondan oluyor. Oturalım, iki gün, üç gün, dört 
gün arka arkaya, bunları tamamlayalım. Ben onların hepsine bakıyorum; ama, gelin, yardımcı olun. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, duyuyorsunuz değil mi? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ardahan ve İğdır'ın il olması olayı

na gelince: Evet, meydana gelen olaylar göstermiştir ki, oralardaki değişiklikler dolayısıyla -Kars 
Vilayeti Posof'tan Aralık'a 570 kilometre- böyle ilçeleri Kars'tan idare etmek mümkün değil
dir artık; kapıları var, başka şeyleri var, önemli işleri var. Binaenaleyh, hem İğdır'ın hem Ar
dahan'ın il olması lazım. 

"Efendim, bunlar 101 tanenin içinde yok." dendi, Hayır vardır. İyi hatırlıyorsam, birisi
nin numarası 96, öbürünün numarası 97'dir; Kars meydanında verdim. (DYP sıralarından al
kışlar) Kars meydanında ben verdim numarayı. Ee, şimdi, "bunlar yok..." Bu, devletin ihtiya
cından doğdu. Hepinizden de rica ediyorum; Kars'ın bu iki ilçesini il yapma bir zaruret haline 
gelmiştir, gelin, hepiniz yardımcı olun, bunu elbirliği ile çıkaralım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Destekliyoruz, yardımcı olacağız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yeşil kart... Evet, biz, yeşil kart işi

ni gerçekleştireceğiz. Şimdi buradan da söyleyelim. Hastanelere giden kişi, parası yok diye te
davi görmüyorsa, açık bono veriyoruz, gidip, valiye, kaymakama müracaat etsin, bize telefon 
etsin, hangi hastane almıyorsa, biz onu, hem o hastaneye aldırır hem parasını öderiz. Yeşil kart 
olayı önümüzdeki altı ila sekiz ay içinde geliyor. 

YUSUF PAMUK (istanbul) — Bu yeni bir şey değil ki... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Biz zaten uyguluyorduk. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) —• Evet, herkesin bir yeşil kartı ola

cak, bu yeşil kart, güçsüz insanların tümünü tedaviye alacaktır. Zaten, güçlü insan kendisini 
kurtarır. Yeşil kart olayı, Türk halkının, hastane kapısında, "paran yoksa öl" muamelesinin 
son bulduğu ve ölüsünü rehin bırakmanın, hastasını kaçırmanın son bulduğu işin adıdır. Bu, 
altı ay içinde yapılmış olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, burada bir soruşturma önergesi verilmiş, bu önerge Meclis tarafından kabul edil
miş. Anamuhalefetimiz diyor ki, "Biz, bu komisyona adam vermeyiz, ifadeye de gitmeyiz." 
Yaparsınız, yaparsınız; ama, İçtüzüğü ihlal edersiniz. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Benzer önerge reddedildi. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — içtüzük açık değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yaparsınız; ama, kanunu ihlal eder

siniz, yaparsınız; ama, hukuku ihlal edersiniz. Kanunu yapmakla, yasa yapmakla görevli bir 
Meclis, Meclisin üyeleri eylem yapabilir mi? Eylem yapabilir misiniz? Yapın eylem yapıyorsa
nız, yapın eylemi... Biz de sizi halka şikâyet ederiz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başbakan, yanlış anlatıyorlar size. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — içtüzükte boşluk var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hem deriz ki, kaçtılar, kaçtılar..." 

Ona göre, iyi durun... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Adalete gider ifade verirler, mahkemeye giderler. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — "Mahkemeye gideriz" diyorsunuz, 

mahkemeye gidemezsiniz. Çünkü, mahkemeye gitmeniz muameleyi gerektiriyor. Mahkemeye 
gitmeniz lazımsa, işte o komisyon sevk eder sizi zaten mahkemeye, mahkemeye gitmeye bu ka
dar hevesli iseniz, benim burada söylediğim sey, "ister gelin, ister gelmeyin" demiyorum size, 
yasa yapan meclis, kaidelere kendisi uymaya mecburdur; kaide yanlış bile olsa, onu değiştirin-
ceye kadar uyacak. Onun mücadelesini eylem yaparak değil... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teklif verdik İçtüzük için... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hem, sonra, siz iktidara falan talip 

misiniz gelecek defa? ' 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çok kısa zamanda. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Talip misiniz? Yok canım, talip fa

lan değilsiniz, talip olsanız böyle bir işin içine girmezsiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İçtüzüğü değiştirmek için önerge verdik, İçtüzükteki 

boşluk doldurulsun diye; işleme koyun onu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, Davos'a gitmişiz de, Da

vos'a, bilmem uçakla gitmişiz de falan... Bunlar buradan söylenecek laflar değil. Ben, Davos'a 
gideceğim, bana bir uçak alın mı dedim? (ANAP sıralarından gülüşmeler) öyle dedim mi? 
Devletin uçağı. Uçak, Anavatan Partisi İktidarının babasının malı değildi ki. Evet, ben açık 
söylüyorum. Ben, bugün iktidar olsam, uçak almam. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İktidar değil misiniz? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ama, mevcut uçağı satalım mı? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Satın efendim... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Eee, satıncaya kadar da kullanalım 

canım. (Gülüşmeler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Güle güle kullanın. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunlar laf değil, laf değil bunlar 

canım. Gelin, dişe dokunur iş getirin buraya. 
Bakınız, burada, geldiniz diyorsunuz ki, "Efendim, Karabağ konusunda kâfi derecede aktif 

davranmadınız. Orada Azeri kardeşlerimiz ölürken, Hükümet aktif davranmadı." 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğrudur. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Doğrudur" diyene sesleniyorum; 

bu sabah, Sayın Erdal İnönü, Mitterrand'la konuştu. İki saat evvel, Sayın Erdal İnönü ile ko
nuştum. Mitterrand'a, bu işe el koymaları gerektiğini, bu kavgayı bitirmek lazım geldiğini, ateşkes 
yapılması lazım geldiğini söyledi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, daha bugün, Brüksel'de, NATO hariciye bakanları
nın hepsi ile konuştu. Dün, evvelki gün, ondan evvelki gün, dünyanın bütün merkezlerindeki 
insanların hepsi ile konuştuk. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Geç kaldınız, geç. İnsanlar öldü orada. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Geç falan kalmadık. İnsanlar öl

dü... İnsanlar, Bakü'de Rus tanklarının altında ölürken zatı âliniz nerede idi, neredeydi zatı 
âliniz? (DYP sıralarından alkışlar) 

Bulgaristan'dan 380 bin kişinin bohçaları ellerine verilip gönderildiği zaman, zatı âliniz, 
acaba Türkiye'nin mi, yoksa Uganda'nın mı Dışişleri Bakanıydınız? (DYP ve SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ev yaptık onlara, kapıyı açtık. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Her şey yapılmıştır. 
Bakınız, bugün, Ayaz Muttalibov'un yerine gelen Mahmedov, "Kimse buraya asker gön

dermesin biz bu işi barış yoluyla halledeceğiz" diyor. Biz, AGİK'e de müracaat ettik, her yere 
müracaat ettik. Yalnız Birleşmiş Milletlere etmedik; çünkü, oradan ne çeşit karar çıkabilece
ğinden emin değiliz; ters bir karar çıkmasından korktuk, etmedik. AGİK mekanizmasının her . 
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şeyini çalıştırdık. Nitekim, AGtK'ten bir karar çıkardık, bu kararda diyor ki: "Bu hudutlar 
ihlal edilemez." Yani, "Karabağ Azerilerindir." Gelin, bu karara yapışalım, bu kararı götüre
lim. 

Tür kî cumhuriyetlerle temaslarda geç kalmışız... Yedi gün süren bir geziden, üç bakan ar
kadaşımız daha iki gün evvel döndü, Meclisimize -Meclis müsait olur olmaz- bu hususta gayet 
geniş bilgi vereceğiz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onur Kumbaracıbaşı yok Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hiçbir şeyde geç kalmadık. Daha 

üç aydır bu münasebetler cereyan ediyor; 100 günlük Hükümet ne yapacaktı da yapmadı?.. 
Gelin onu söyleyin, ne yapacaktı da yapmadı?.. 

Efendim, bir avuç buğday, bir avuç un gönderiyormuşuz!.. Ne isterlerse yaptık, ne ister
lerse yapmaya da amadeyiz. Gayet açık söylüyorum, Azerbaycan bizden ne istediyse yaptık, 
ne istediyse yapmaya da amadeyiz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onur Kumbaracıbaşı'na söyleyin... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yalnız, bugün, Azerbaycan Cum

hurbaşkanının kendisi diyor ki, "Bu işi barışla bitirelim..." Kendisi diyor... Sonra, Azerbay
can'ın statüsü başka. Azerbaycan'ın statüsü şu: Evvela, bir bağımsız devletler üyesi... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (tstanbul) — Onur Kumbaracıbaşı'na söyleyin bunları. 
Bir bakan, "benim meselem değil" diyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim... Sayın Coşkun... Sayın Coşkun... 
Buyurun Sayın Başbakan. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (istanbul)— O bakan ne diyor?... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakın o bakan ne diyor: "Çatışma

larda, masum Azeri Türklerinin barbarca katledilmeleri, milletimizi ve Hükümetimizi derin
den üzmüştür. Azerî Türklerinin acısını yürekten paylaşıyoruz ve tüm Türk Milleti adına, şe
hitlerin ailelerine ve huzurunuzda tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz..." 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — İkinci defa kürsüye geldiğinde söyledi onu. 
Önce ne dedi?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakın o bakan ne diyor: ... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ondan sonra... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır, bunun hepsini okuyamam 

ya canım!.. 
"Bu olay, barışçı bir şekilde çözümlenecek bir olaydır. Bu nedenle de, askerî konuları içe

ren Sayın Ecevit'in önerilerinin günümüzün biraz gerisinde kaldığını ifade etmek isterim" di
yor. Bakın ne diyor: "Değerli arkadaşlarım, buraya bulunacak çözüm, kılıçla kalkanla değil
dir; buraya bulunacak çözüm, çağımızın gelmiş olduğu noktada, dünyanın her yerinde savun
duğumuz ve önerdiğimiz barışçı çözümdür." (ANAP sıralarından gürültüler) Ne desin yani... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, son 5 dakikanız... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Toparlıyorum. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — "Azerbaycan Hükümetinin iç sorunudur" dedi. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, ne diyor Sayın Yılmaz: 
"Devletin en üst istihbarat yetkilisi, birçok yerde devletin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle 
çatışmama mutabakatına girdiğini söyleyebilmektedir" öyle mi?.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — öyle. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Beyanı öyle değil yalnız. 
EKREM PAKDEMlRLİ (Manisa) — Gazeteler öyle yazıyor. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır efendim, gazete öyle yazmı

yor. 
TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Milliyet Gazetesi öyle yazıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İşte Milliyet Gazetesi... (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bakınız ne diyor: "Çünkü, aksi halde, çok münferit de olsa, belki tek bir karakolda da 
olsa -tek bir karakol- bazı olaylar yaşanıyor. Güvenlik güçleriyle PKK arasında anlaşmalar baş
lıyor; sen bana dokunma ben de sana dokunmayayım türünden anlaşmalar..." 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Tamam... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Dur canım, "tamam" deme, bitire

lim bakalım... 
Bakınız ne diyor burada: "Birçok yerde, devletin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle ça

tışmama mutabakatı, belki tek bir karakolda da olsa..." Belki tek bir karakolda da olsa başka 
laf, birçok yerde devletin güvenlik güçleri, terör örgütüyle birleşiyor başka laf... 

Üç ay evvel, yani, aşağı yukarı, 19 Kasım akşamı, Başbakanlığı yeni bırakmış olan değerli 
Mesut Yılmaz'ın ağzından böyle bir beyanın çıkmış olmasını esefle karşılarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bu devlet güvenlik güçleri, bundan üç ay evvel sizin idarenizdeydi. Bunlar, herhalde'bu
gün olmuş şeyler değil... Olmuşsa, ne zaman olduysa; o da yok orta yerde. Gayet ihtiyatla söy
lüyor, "tek bir yerde de olsa" bir ihtimalden bahsediyor, siz bunu alıyorsunuz, birçok yerdeki, 
her yerdeki bir anlama getiriyorsunuz... Bunu yapmaya hakkınız yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, açıklıkla söyleyelim ki, Türk-Yunan ilişkilerini, biz, barış
çı yollardan götürmek istiyoruz. Biz, Davos'a, öyle, Miçotakis'Ie buluşmaya gitmedik. Gider
ken beyan da ettik: Davos bir platformdur. Sizin de bildiğiniz gibi, oraya 39 tane cumhurbaş
kanı geliyor. Ben, bunlardan 19 tanesi ile konuştum. 

Şimdi dönüp geliyorum benim konuşmamın sebebine: Herkes bizimle konuşmak istedi, 
ben de bazılarıyla konuşmak istedim. Miçotakis'Ie konuşursak bunda ne kötülük vardı ki? Biz 
ne konuştuk: "Sizin Paris'te mutabık kaldığınız, yani, iyi komşuluk ve dostluk münasebetleri
ni geliştirmek için anlaşma yapalım diye sizin mutabık kaldığınız hususu devam ettirelim; çün
kü, devlette devamlılık vardır" dedik. Acaba, bunun, uçup giden, solup giden yeri neresidir? 
Biz öyle büyük profil falan da vermedik. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Vaktiyle eleştirdiniz ama? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Eleştiririm efendim. Vaktiyle eleş
tirdim diye ben, devletimin lehine olan şeyleri yapmayacak değilim ki. Eleştirdiğimin şartları da 
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başkadır. Davos ruhu denildi, her şey halledilmişti, kol kola girilmişti, kucaklaşümıştı; ama, 
ne ruh.kaldı orta yerde ne başka şey, alay mevzuu oldu... Biz o profili vermedik. 

Aslında, şöyle demek istiyorum: Bakınız, bu Azerbaycan işini kimse istismara kalkmasın. 
Rus tankları Azerbaycan'da 800 kişinin hayatına kastettiği zaman, Türkiye'de yüksek yerler
den ses çıktı. Burada gazete kupürleri de var, ses şöyle çıktı: "Zaten onlar bizim mezhebimiz
den değildir" biçiminde. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bunları unutup da, buraya gelip, gecenin bu saatinde Azerbaycan kahramanlığı yap
manın anlamı yoktur; eğri oturalım, doğru konuşalım... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Öyle bir şey yok. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, açıkçası, ben, 

konuşmaları bu mecraya dökmek istemezdim. Onun için, bir saate yakın bir süre, genel sözler 
söyledim. Şimdi yine sözlerimin başına dönüyorum: Ülkemizde demokratikleşme olacaktır. Ül
kemizin her ferdi birinci sınıf vatandaştır. Beni buradan dinleyen, doğuda, güneydoğuda ve 
ülkenin her köşesindeki aziz vatandaşlarıma sesleniyorunn Sizi kucaklıyoruz, devletimiz de ku
caklıyor, hepinizi kucaklıyoruz ve şefkatse şefkat; güvenlikse güvenlik; hizmetse hizmet, her 
şey yapılacaktır. Gelin, bu ülkeye, devlet bir, bayrak bir, vatan bir, resmî dil bir olarak sarıla
lım, hep beraber bu ülkede yaşayalım. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum ve vatandaşlarımı selamlıyorum. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Saygıdeğer milletvekilleri, lehinde konuşmak üzere, Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köy-

lüoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Hü

kümetimizin bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum, Cumhuriyet Hükümetimizin 1992 yılı bütçesinin Yüce Ulusu
muza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Hükümetimizin, Yüce Meclisin kendilerine vereceği, Türk Ulusunun göz nuru ve alın te
rinden oluşan 208 trilyon liralık kaynağı, yerli yerinde harcayarak, Türkiye'nin kalkınmasına, 
sanayileşmesine ve çağdaşlaşmasına gerekli katkıyı yapacağına içtenlikle inanıyorum. Bu duy
gularla, Türkiye'de özgür bir insan, çağdaş bir toplum ve demokratik bir devlet mücadelesin
de Hükümetimize üstün başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama iki mesajla başlamak istiyorum..Birincisi şudur: Ne
reden kaynaklanırsa kaynaklansın, şu anda görev yapmakta olan cumhuriyet Hükümetine ömür 
biçilmektedir. Bir SHP milletvekili olarak, bu cumhuriyet Hükümetinin ömrünün 4,5 yıl ol
duğunu yüce Türk Ulusuna sevgiyle, saygıyla arz ediyorum. 

İkinci mesajım şudur: özellikle, Misakımillinin Sayın Cumhurbaşkanına, Misakımillinin 
Sayın Başbakanına, cumhuriyet devletinin Sayın Meclis Başkanına, bütün siyasî partilerin ge
nel başkanlarına söylüyorum; Türkiye'deki tansiyonu, siyasî havayı gerginleştirmeyelim, bun
da hiç kimsenin menfaati yoktur. Bundan en çok zararı çekecek olan Türk halkıdır; bu neden
le, Türkiye'de gerginlik yaratmayalım, Türkiye'de tansiyonu artırmayalım. Ben, bunu, Sayın 
Cumhurbaşkanından, Sayın Başbakandan, Sayın Meclis Başkanından ve bütün siyasî partile
rin sayın genel başkanlarından -özellikle bir milletvekili olarak- arz ediyorum, arz ediyorum, 
arz ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şairin dediği gibi: 
"Yüzümdeki kara, namus karası değil, kömür karası; böyle kazanılır ekmek parası." 
Evet, yüzündeki kömür karası ile, toprağın 500 metre derininde ekmek kazanan Zongul

dak'taki kömür işçileri öfkeli, Zonguldak kömür kişçileri acılı. Grizu, Zonguldak'ı kedere boğdu; 
grizu, Türkiye'yi yasa boğdu; çığ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu yasa boğdu. Zonguldak 
yaslı, Güneydoğu Anadolu yaslı; Türkiye kan ağlıyor. Karslının, Vanlının, İzmirlinin, Sinoplu
nun, Antalyalının, Sivaslının, kısaca, Anadolu'nun kalbi Zonguldak'ta atıyor, çığ bölgesi Gü
neydoğu Anadolu'da atıyor. 67 maden işçisini Çeltek'te, 265 maden işçisini Zonguldak'ta, yüz
lerce insanını çığ altında diri diri, ilkelliğin kurbanı olarak toprağa gömen acılı Türkiyem, ba
şın sağ olsun... 

Yazgıları, çıkardıkları taşkömürü gibi kara olan tüm kömür çalışanları, analar, babalar, 
kızlar, oğlanlar, yetimler, çığ altında kalan felaketzedeler, başınız sağ olsun, acınızı paylaşıyo
rum. Orta çağda, ekmek aslanın ağzında, geçim taşın üstündeydi. Bugün Zonguldak'ta ek
mek Azrail'in elinde, geçim ise, yedi kat yerin dibinde... Türkiye, Orta Çağa düşmüş durumda, 
Türkiye insanı acı yorgunu, Türkiye insanı umut yorgunu. Çağdaş ülkeler, aldıkları önlemlerle 
grizu ayıbından kurtuldular. Bir elinde ekmek, bir elinde ölüm; nasıl, Zonguldaklı, nasıl, yeni 
Çeltekli, nasıl, Türkiye 2000'li yıllara gider. 

Sayın Hükümetimiz, sizden rica ediyorum: Zonguldak maden sistemine ve maden yapısı
na el atınız. Yorgun ve çağdışı olan maden düzenini, bugünkü Türkiye gerçeklerine ve dünya 
gerçeklerine uygun bir şekilde çağdaşlaştırınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ortadoğu'da, Kafkaslarda ve Orta Asya'da yeni den
gelerin oluştuğu bir dünyada yaşıyoruz. Birkaç gün önce, Ermeni çetelerinin Azeri köylerinde 
yaptıkları vahşi kıyımlar sonunda, Karabağ tümüyle Ermenilerin eline geçti.. Vietnam'daki Ame
rikan, Afganistan'daki Sovyetler Birliği, Kuveyt'teki Irak işgali ne ise, Karabağ'daki Ermeni 
işgali de odur. Savaşsız, silahsız bir dünya isteyen uygar dünyanın insanlığını Karabağ'daki iş
gale karşı çıkmaya davet ediyorum. . 

Osmanlı orduları 1918'de Bakü'ye girerken, halkın coşkusunu dile getiren Azeri şair Ah
met Cevdet, "Çırpınırdı Hazar Denizi, 

Bakıp Türk'ün bayrağına, 
Vefalı Türk yine geldi, 
Selam Türk'ün bayrağına" diye, o günkü Azerilerin coşkusunu dile getiriyordu. (Alkışlar) 
Diğer cephelerdeki yenilgilerden sonra, Osmanlı İmparatorluğu Kafkas Cephesinden çe

kilmek zorunda kaldı. İşte, Azerilerin kara günleri, bundan 64 yıl önce başladı. Şimdi yine 
çırpınıyor Hazar Denizi; selam Türk'ün bayrağına. Azerbaycanlılar, vefalı Türk'ü bekliyorlar; 
ama, köprülerin altından çok su geçti. Mehter takımı, kılıç kalkan ekiplerinin coşkularına ka
pılarak, salt İslamcı ve salt Turancı bir politika izleyerek, bu durumdakileri kurtarmak, bu
gün, vefalı Türk'ün elinde değildir. 

Türkiye, sonu ne olacağı belli olmayan serüvenlere sürüklenmeden, Karabağ'a yardımcı 
olmalıdır. Dünyadaki haber tekellerini aşarak, vahşi Ermeni saldırılarını dünya kamuoyuna 
aktararak, Ermeni lobilerinin çirkin ve maksatlı propagandalarını kırmak, bizim görevimiz
dir. Bir askerî harekâta şimdilik başlamadan, var olan dengeleri koruyarak, Batı âlemini kış
kırtmadan, Karabağ ve Türkî cumhuriyetlere yardım etmek bizim görevimizdir. Hükümetimi
zin gerçekçi bir aktif politika izleyerek, sorumluluğunun gereğini en iyi bir şekilde yaparak, 
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dünya barışına ve dünya Türklüğüne yapacağı hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, seçim çevrem olan Sivas ile ilişkili 

bir iki şey arz etmek, istiyor um. ' 
Sivas, yıllardır, Kerbela gibi susuz yaşamaktadır. Bu susuzluğu gidermek için, 4 Eylül Ba

rajının ihalesiniSayın Hükümetimizden bekliyoruz. Sivasımızda şu anda 300 köy yolu İcardan 
kapalıdır. Kar çalışmalarının hızlandırılmasını Sayın Bakanımızdan bekliyoruz. Sivas'ın 1 286 
köyünün 8 500 kilometresinde yol bulunmamaktadır. Bu yolların yapılması için İlimize en az 
50 adet damperli kamyonun verilmesi gerekmektedir. 

Sivas, Türkiye'de göçü en çok olan, işsizi en fazla olan bir ilimizdir. Bu iki dev sorunu 
çözmek için İmnallı Barajının, Hafik Pusat Barajının, Hafik özen Barajının, Kangal Termik 
Santralının ikinci ve üçüncü ünitesinin behemehal yapılması gerekir. Sivas'ın yıllardır rüyala
rına giren, rüyalarını süsleyen dördüncü demir çelik tesislerinin yapılmasını da Hükümetimiz
den bekliyoruz. Divriği Demir-Çelik tesislerine alınacak işçilerin Divriği'den seçilmesini, göç 
nedeniyle kapanan köy okullarında okuma imkânı olmadığı için, Zara İlçemize, Ulaş İlçemi
ze, Kangal İlçemize ve Şarkışla İlçemize birer yatılı bölge okulunun yapılmasını Sayın Hükü
metimizden bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sofrasında çocuklarına ekmek, zeytin bekleyen işsiz
lerin dünyasındaki insanlar, bu Hükümete umutlarını bağlamışlardır. Dükkanında, işyerinde 
siftah yapamayan esnaf ve sanatkârlar, bu Hükümete umutlarını bağlamışlardır. Devletin sat
tığı ürünlerin trilyonlarca liralık bedelini alamayan köylüler, bu Hükümete umutlarını bağla
mışlardır. Cebinde sigara parası olmayan, evine çay ve şeker alamayan, traktörüne mazot, tar
lasına gübre alamayan köylüler, bu Hükümete umut bağlamışlardır. Bir kilogram buğday ile 
köy kahvehanesinde bir çay içemeyen köylüler, bir litre süt ile bir bardak su içemeyen köylüler, 
umutlarını bu Yüce Meclise ve bu Hükümete bağlamışlardır. Aldığı maaşıyla 15 gün geçine-
meyen milyonlarca memurumuz ve işçilerimiz, sefalet ücreti alan Bağ-Kur emeklileri, 3 aylığı, 
15 gün geçinmesine yetmeyen milyonlarca memur ve işçi emeklileri, çarşı pazardaki fiyatların 
kontrol edilmemesi nedeniyle, milyonlarca mağdur insanımız, umutlarını bu Yüce Meclise ve 
bu Hükümete bağlamışlardır. 

Her yıl üniversitelere giremeyen 750 bin insanımız, üniversite mezunu binlerce işsizimiz, 
yaşam ümitlerini, bu Yüce Meclise ve bu Hükümete bağlamışlardır. Bu insanlarımızın sizler
den başka güvenecek kimseleri ve tutunacak dalları yoktur. 

Siyaset, toplumların ümit ve hülyalarını yaşama geçirme sanatıdır. Sayın Başbakanım, de
ğerli bakanlarım, Türkiye insanlarının bu umutlarını canlı tutacağınıza, Türkiye insanının geç
mişten gelen çok ağır sorunlarını çözebileceğinize, 55 milyon insanın, üzerinde doğmaktan piş
man olmadığı, üzerinde keyifle yaşanan, varlıklı, sağlıklı ve onurlu bir Türkiye yaratacağınıza 
yürekten inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama bir iki tespitle devam etmek istiyorum: 
Misakımilli hudutları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir etnik unsura mal edile
mez ve edilmemelidir de. Türk kavramı, etnik olarak değil, sosyolojik bir anlam taşımaktadır. 
Yüce Atatürk'ün, "Ne mutlu Türküm diyene" sözü, ırkçılığın reddidir. Bu özdeyim, bugün 
de geçerlidir. "Türk" çeşitli etnik gruplara verilen ad, Türkiye de, çeşitli etnik kökenli insanla
rın yaşadığı ülkenin adıdır. Bu nedenlerle, misakımilli sınırları içinde yaşayan vatandaşlar ara
sında ırk, din, dil, mezhep, boy, renk ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın, ulusal birlik içinde, 
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kökeni ne olursa olsun, her yurttaşımızın eşit haklara sahip olduklarına inanıyoruz. Biz, Kürt-
çeyi ve Kürtçe konuşan insanlarımızın kültürünü, Anadolu kültürünün doğal bir parçası, Ana
dolu kültürünün renklerinden biri olarak görüyoruz. Bu nedenlerle, kültürel ırkçılığı reddede
rek, kültürel ırkçılığa karşı çıkarak, Anadolu kültürünün bütünlüğünü savunuyoruz. Türki
ye'nin üniter devlet yapısı korunarak, ulusal bütünlük içerisinde kültürel çoğulculuğu savunu
yoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya değişiyor, insanlar değişiyor, her gün tarihi 
yaşıyoruz, her gün yeni bir tarih yapıyoruz. Değişen dünyada, silahla, zorbalıkla, katliamla, 
insanlık suçu işleyerek, cinayetlerle, anarşiyle, terörle bir yere gidilemez. Türkiye insanları bu 
gerçeği bir an önce benimseyip, değerlendirmelidirler diye düşünüyorum. Bugün, Güneydoğu 
Anadolu ve Kürt sorunu, azınlık şovenizmi ile değil, sadece polisiye önlemlerle değil, ayırımcı
lık ve terörle değil, misakımillî hudutları içerisinde, Edirne'den, Van'a; Kars'tan, İzmir'e; Si
nop'tan, Antalya'ya, insan haklarının, demokrasinin, her yerde, tüm kurum ve kurallarıyla 
işletilmesiyle, hukuk devleti içerisinde çözülür. Güneydoğu Anadolu'daki bugünkü feodal ya
pı, demokratik yollarla yıkılmadan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanının yoksulluk kaderi 
kırılmadan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanının makus talihi değiştirilemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; inanıyorum ve biliyorum ki, dünya var oldukça, ila 
şey yaşayacaktır: , 

1. Yüce Allah. 
2. Demokratik, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti. 
Türkiye Cumhuriyeti, adalet, eşitlik, çağdaşlık, özgürlük, demokrasi, insan hakları, laik

lik, cumhuriyetçilik, barış ve akılcılık temelleri üzerinde yükselecek, tarih içinde sonsuza dek 
yaşayarak, görkemli yoluna, şanlı yoluna devam edecektir. 

Güzel Türkiye'nin, güzel insanları, sizlere sesleniyorum: Gelin, acılarımızı hep birlikte pay
laşalım, azalsın; gelin, sevinçlerimizi hep birlikte paylaşalım, çoğalsın... 

Bu duygularla, Yüce Meclisi ve Yüce Ulusumuzu saygıyla selamlıyorum; hepinize teşek
kür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Köylüoğlu. 
Şimdi, söz sırası, aleyhte konuşacak olan Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibaîi'de. 
Buyurunuz Sayın Edibali. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
AYKUT EDÎBALÎ (Kayseri).— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sev

giyle selamlıyorum. 
İçinde yaşadığımız mübarek ramazan münasebetiyle, bu rahmet ve gufran ayının hepimi

ze yol göstermesini niyaz ediyor, bütçe müzakerelerinin, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını 
diliyor ve bizi izleyen bütün vatandaşlarıma bu vesileden yararlanarak sevgiler ve saygılar su
nuyorum. 

Bütçenin geneli üzerindeki görüş ve tenkitlerimize geçmeden önce, milletçe geçirdiğimiz 
büyük felaket dolayısıyla, doğu ve güneydoğuda çığ düşmesi sebebiyle hayatlarını yitiren va
tandaşlarıma, Mehmetçiklerimize, grizu patlaması sebebiyle Kozlu'da hayatlarını yitiren işçi
lerimize, Yukarı Karabağ'da Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen soydaş ve dindaşlarımıza 
Allah'tan rahmet diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçe, bir sene içinde yapılan tüm devlet eylemlerinin ve Hükümet 
politikalarının meşruluk kaynağıdır. Bu itibarla, pek kısa zaman dilimi içinde, hiç olmazsa, 
çok acil ve hayatî konulara da özetle temas etmeye çalışacağım. 
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Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; Zonguldak'taki grizu patlaması tam bir felaket ol
muştur. Bu ıstırabı milletçe yaşadık. Ancak, ıstırap ve utancımızı artıran, bu felaketlerin sık 
tekrarlanması ve can almaya devam etmesidir. Felaketlerin, ülkemizin kaderi olduğuna inan
mıyoruz. Bu yüzden, Zonguldak faciasının sorumluları, Zonguldak faciasının sebepleri konu
sunda aydınlanmak istiyoruz ve Zonguldak Taşkömürü İşletmelerinde kazaları önleme konu
sunda .Hükümetin politikalarını öğrenmek istiyoruz. Benzer faciaları önleme konusunda Hü
kümetin politikaları nelerdir? 

Değerli milletvekilleri, bir başka konuya temas etmek istiyorum. Gözler önünde, Ceza
yir'de olup bitenler, Türkiye'nin, İslam dünyasıyla ilgisini olduğu kadar, demokratik duyarlı
ğını da ölçmektedir. Evet; Türkiye, bir sınavdan geçmektedir. Bir ülkede binlerce insan tevkif 
edilebiliyor, akıbetleri meçhul kaîabiliyorsa ve demokratik bir ülkede seçimler iptal edilip, de
mokrasiye son verilebiliyorsa, darbe yapılabiliyorsa, Türkiye, olacakların, sadece pasif bir göz
lemcisi olamaz. Çünkü, insan haklan ve hürriyetleri, bir inançtır, bir prensiptir. 

Şu da ayrı bir özelliktir ki, Müslümanın hukuku, hiçbir bahaneyle sınırlandırılamaz ve 
savsaklanamaz. Türkiye, hürriyetler ve haklar davasının bayrağını elinde dalgalandırmadıkça, 
yeryüzünde hiçbir meseleyi çözümleyemez. 

Cezayir'de işlenen zulme seyirci kalan bir Türkiye, hiçbir hakkını ve hukukunu beynelmi
lel platformlarda savunamaz. 

Değerli milletvekilleri, izninizle bir başka konuya temas etmek istiyorum. Bu, Yukarı Ka-
rabağ meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, Yukarı Karabağ'da Ermeni komitacılarının işlediği hunharca cina
yetleri ıstırapla seyrediyoruz. Yukarı Karabağ'da işlenen cinayetlere,-inanıyoruz ki, seyirci kal
mayacağız. Çünkü, Yukarı Karabağ Türkleri, hem dindaşımız, hem soydaşımız. Ayrıca, Yuka
rı Karabag'ın toprak bütünlüğünü, muhtariyetini ve sınırlarının değişmezliğini kefalet altına 
almış bulunuyoruz. Bu, bizim ahdi sorumluluğumuzdur; namus sözümüzdür değerli milletve
killeri. Ermenilerin gözler önünde silahlanmasını, silahlandırılmasını nasıl seyretmişizdir; Hü
kümetimiz bu konuda ne yapmıştır? Hükümetimizin, bu konuda, bu affedilmez hataya düş
mesinin mazeretleri nelerdir acaba? 

Azerbaycan ve Türk cumhuriyetleriyle, Türkiyemizin köprüsü durumundaki Kafkasya, sa
dece ahdi sorumluluğumuz altındaki Yukarı Karabağ'da, Türkiye'nin güveni ve güvenilirliği 
imtihan edilmektedir. Yukarı Karabağ'da Ermeni katliamının durması, adil bir sulhun tesis edil
mesi Türkiye'nin namus borcudur. Türkiye, tüm imkânlarını kullanarak, Karabağ zulmünü 
durdurmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, tüm petrol bölgeleri üzerinde; Kafkasya, Irak, Güneydoğu Anado
lu Bölgemiz üzerinde oynanan oyunlara Türkiye'nin seyirci kalması beklenemez. Petrol bölge
lerinde yapılacak kanlı operasyonlara Türkiye mani olmalıdır. 

Karabağ, sadece, Türkiye'nin, zengin Türk dünyasına açılan kapısı değil, aynı zamanda, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak'ın da güvenlik kapısıdır. Dolayısıyla, Hükümet
ten, olayı hassasiyetle takip etmesini istediğimizi ifade etmeliyim. 

Değerli milletvekilleri, bunları ifade ettikten sonra, huzurunuzda, böyle bir bütçe müza
keresi sebebiyle, ülkenin son derece önemli bir konusu Üzerinde konuşma fırsatını elde etmiş 
olduğum için sevinçliyim; ancak, gönül isterdi kit sizlere, sadece bütçe müzakerelerinin lehin
de ve aleyhinde iki konuşmayla sınırlandırılmış daracık bir vakitte hitap etmek talihsizliğine 
uğramamış olsaydım. 
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Değerli milletvekilleri, şurada, Sayın Ecevit konuşma hakkından, imkânından mahrum 
bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, gene, keza, Alparslan Türkeş, bütçenin, sadece "üzerinde" konuş
ma fırsatını elde etmiş bulunuyor. 

Değerli milletvekilleri, sizin engin müsamahanız, ülke meseleleri üzerinde görüş serdet-
mek isteyen' bütün milletvekillerine açıktır. Keza, Sayın Ecevit gibi, Sayın Türkeş gibi, genel 
başkanlık yapmış insanların, milletvekilleri sırasında, Meclis koridorlarında sıra beklemek mec
buriyetinde bırakılmış olmasını, ben, bir kusur, bir ayıp telakki ediyorum. (MÇP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bendeniz de gecenin saat 21.30'undan, sabahın 10.30'una kadar 
zamanı bu konuşmayı yapmak sizlere hitap edebilmek için, kayıt sırasında nöbet tutarak geçir
dim, sizlerle, bu vesileden istifade ederek konuşmak imkânını buluyorum. 

Değerli milletvekilleri, demokrasinin gelmesi ve getirilmesi konusunda Sayın Hükümetin 
kararlı bir tutum içinde olduğunu görüyorum. Koalisyonun iki ortağını, Türkiye'de demokra
siyi uygulanır, yaşanır hale getirme konusundaki niyetinden asla şüphe etmiyorum; ama, izin 
verirseniz, demokrasiyi önce kendi aramızda başlatalım. Demokrasiyi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde tam manasıyla uygulayalım ve millete örnek olmaya çalışalım. Bu vesileden istifa
de ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye Cumhuriyetini kuran Birinci Büyük Meclis 
ananesine sadık kalarak, milletvekillerinin konuşma hakkını mukaddes bir hak kabul edip, ka
nunların yapılması, ülkenin yönetilmesi, ülke idaresinin denetlenmesi konusunda hiçbir mil
letvekilinin söz hakkına, hiçbir bahane ile, -çok hüsnüniyetli sebeplerle de olsa- bir engel çıka
rılmaması gerektiğine inanıyorum. Bütçe müzakerelerinin sonunda, bütçenin tümü üzerinde 
sadece iki milletvekilinin konuşmasını, bu konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılmasını 
doğru bulmuyorum. Sayın Hükümet ve sayın grup başkanları 1 saat 30'ar dakika konuştular, 
vatandaşlarımız saatlerce bu değerli sohbetten istifade etme imkânını buldular. İzin verirseniz, 
milletvekilleri de aynı hakka sahip olsunlar. 

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, icranın bir parçası haline gelmeyeceğine, 12 Eylü
lün ortaya koyduğu Türkiye Büyük Millet Meclisini, teşrii organı, icranın bir parçası haline, 
bir gölgesi haline getiren tatbikata, bu Yüce Meclisin son vereceğine, milletvekillerinin konuş
ma hakkını yeniden organize edeceğine, cihazlandıracağına inanıyorum. 

Bu vesileden istifade ederek, milletvekillerine 15'er dakikalık konuşma hakkını münasip 
gören grup başkanlarından ve Başkanlık Divanının sayın üyelerinden, kararlarını yeniden göz
den geçirmelerini istirham ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, bütçe üzerindeki görüşlerimi kısaca ifade etmek is
tiyorum. 

Bütçe, enflasyona karşı tedbirler getirmiştir. Antienflasyonist, bir uygulama içinde oldu
ğu ifade edilmektedir. Ben, şu soruyu cevaplamak istiyorum: Bütçemiz, acaba enflasyonu or
tadan kaldırabilecek mi? Bu getirilen bütçe, Türkiye'nin tarımsal ve sınaî kalkınmasını gerçek
leştirebilecek mi? 

Sadece bir gerçekten bahsetmek istiyorum, bu gerçek, bir ülkedeki yatırımlara ayrılan pa
yın gayri safî millî hâsılanın asgariden yüzde 30'u civarında olması gerçeğidir. Eğer bir ülke, 
gayri safi millî hâsılasının yüzde 25-30'unu sürekli olarak yatırımlara tahsis edemiyorsa, yüzde 
5,5 civarında bir kalkınma hızını gerçekleştiremez. Bu, bilinen bir gerçektir. 
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Bu itibarla, 1992 yılı bütçesi, bütçe gelirlerinin ancak yüzde 13'ünü yatırımlara tahsis ede
bilmiştir. Gayri safî millî hâsılanın yüzde 13'ünü yatırımlara tahsis edebilen bir bütçeyle sürek
li kalkınma hamlelerini gerçekleştirmek iddiası kabili telif değildir. 

Bu bütçenin, 32 trilyonluk bir borç getirdiği görülmektedir. Dış borçları ilave ettiğiniz tak
dirde, son derece önemli bir borç yüküyle gelmiş bütçenin, aynı zamanda bir enflasyon kayna
ğı olmasından korkulur. 

Değerli milletvekilleri, bütçe, Türkiye'deki işsizlik probleminin karşısında, Türkiye'deki 
gelir dağılımının çarpıklığı karşısında, bizce yeterli değildir. Şunları söyleyebiliriz: Peki, bütçe, 
böyle zaaflarla malulse ne yapılmalı?.. 

Değerli milletvekilleri, bu iktidarın bütçesine ve bundan evvelki iktidarların bütçelerine 
baktığımızda benzeri rahatsızlıkların hepsini görürüz. Bu rahatsızlıklar, ülkemizdeki genel ra
hatsızlıkların toplamından ibarettir. Bu bakımdan, adil olmak gereklidir, tarafsız olmak ge
reklidir. Türkiyemizdcki sıkıntıların, dertlerin ve ıstırapların tümünü bir iktidarın çözmesini 
beklemek herhalde adil ve doğru bir davranış olamaz, 

Ülkemize çok büyük hizmetler yapmış olan partilerimizin bütçe üzerindeki görüşlerini zevkle 
ve istifadeyle sabahtan beri dinledik. Ancak, hep beraber, insafla birbirimize bakmamız ge
rektiği inancındayım. Acaba, Türkiye'deki gelişmeler, Türkiye'deki büyüklükler, Türkiye'yi gü
zelleştiren şeylerde hepimiz ortak değil iniyiz? Türkiye'nin bugünlere gelmesinde, siyasî, sos
yal, manevî ve ekonomik yönden şikâyet ettiğimiz konularda hiç mi kabahatimiz yok? Ben de
rim ki, şikâyet ettiğimiz konularda Hz. tsa gibi düşünelim: "önce, işlemeyenler taşı atsın" de
miş. Yahut, atasözümüzde olduğu gibi, "çuvaldızı başkasına batırmak istiyorken, iğneyi ken
dimize batıralım." şunu ifade etmek istiyorum: Bütçede pek çok kusur, eksik bulabiliriz; iyi 
tarafları da var elbette. 

Değerli milletvekilleri, müsamahanıza sığınarak, çözüm önerisi getirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Edibali, konuşma süreniz dolmak üzere, sözlerinizi toparlar mısınız? 
AYKUT EDIBALl (Devamla) — Toparlıyorum. 

Çözüm; bu Meclisi kuran, İstiklal Savaşını idare eden kahraman Meclisin geleneğine dön
mektir. 

Ülkemiz, içeride ve dışarıda çok ciddî problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemler karşı
sında, fikirlerimiz düşüncelerimiz, partilerimiz ne olursa olsun, Birinci Meclis gibi, yeni bir 
Misakımillî etrafında toplanmak mecburiyetindeyiz. 

Bazı büyük temel gerçekler vardır ki, bu gerçekleri kabul etmeden, bu mukaddes gerçek
leri benimsemeden, hiçbir yere varmak mümkün değildir; ne partilerimizi, ne ailelerimizi, ne 
mensup olduğumuz milleti, kavmi ne de devleti yaşatabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, çözüm olarak aşağıda söyleyeceklerimin asla münakaşa edilemeye
cek gerçekler olduğu kanaatindeyim. 

1. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü, 
2. Devletin birliğini, 
3. Bayrağın birliğini, 
4. İnsan hak ve hürriyetlerini, 
5. İnanç, ibadet, eğitim hürriyetini, 
6. Milletin, hukuk, inanç, değer hürriyetlerini, 
7. Hukukun üstünlüğüne saygıyı, 
8. Bilimin, ülke kalkınması ve ülke idaresinde klavuz haline getirilmesini, 
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9. Millî ekonomi ve serbest pazar anlayışını, bir mübarek değer olarak ortaya koyması 
ve bu Yüce Meclisin bu değerleri savunması gerektiğine inanıyorum. 

Birinci Meclis gibi, bu değerler etrafında buluştuğumuz bu değerleri savunduğumuz tak
dirde, çözemeyeceğimiz maddî ve manevî bir meselenin olamayacağı kanaatindeyim. Yüce Mec
lisin, Kurucu Büyük Birinci Meclis gibi, yeni bir Misakımillî etrafında Türkiye'yi derleyip to
parlayacağına, maddî ve manevî yücelişini sağlayacağına kesinlikle inanıyorum. 

Bu büyük görevde hepinize başarılar diliyor, saygılar sunuyor ve bütçenin Türkiye için ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Sağ olun, var olun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Edibali. 
Sayın milletvekilleri, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanlarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma 

Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarılarının, maddelerine geçilmesi hususunu sırasıyla 
oylarınıza sunacağım. 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine geçil
mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sırasıyla, her 4 tasarının da 1 inci maddelerini okutuyorum: 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Sayın Başkan, Hükümet yok... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, görüşme bittiği için -oylama safhaşmdayız- Hükümetin 

bulunmasına gerek yok... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olsun efendim; teamül öyle değil... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Yerime oturuyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum: 

1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (207 545 328 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
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a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
( 28 635 526 592 589) lirası cari, 
( 2 602 847 878 917) lirası yatırım, 
( 3 4 770 656 829 297) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel kîinunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
(201 900 715 773) lirası cari, 
(404 078 S»49 991) lirası yatırım, 
(204 991 372 599) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (66 820 002 339 166) lira gider yapılmıştır. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1992 yılında yapacakları hizmetler için (33 539 

661 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1992 yılı gelirleri (1 000 000 000 000) lirası öz gelir, 

(26 108 319 000 000) lirası Hazine Yardımı (6 341 342 000 000) lirası yükseköğretim kurumları
nın cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (33 539 661 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. -*• Katma Bütçeli İdarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(4 566 213 755 420) lirası cari, 
(5 923 225 166 550) lirası yatırım, 
(738 348 895 029) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(448 415 612 816) lirası cari, 
(951 642 179 229) lirası yatırım, (31 847 781 205) lirası transfer olmak üzere toplam 

(12 259 693 390 249) liralık gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Anayasamızın 164 üncü maddesine göre, bütçe kanun 

tasarılarıyla kesinhesap kanun tasarılarını birlikte görüşeceğiz. 
Bu nedenle, okunmuş bulunan 1 inci maddeler kapsamına giren kuruluşların, 1992 malî 

yılı bütçeleriyle 1990 malî yılı kesinhesap kanunu tasarılarının görüşmelerine yarınki birleşim
de başlanacaktır. 

Kabul buyurduğunuz programa göre, kuruluşların bütçe ve kesinhesaplannı görüşmek üzere, 
11 Mart 1992 Çarşamba günü, yani yarın saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati: 22.06 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin 1989 yılı öncesi ANAP'Iı belediyelerle ilgili yolsuz
luk iddialarının sonuçlarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/41) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

" Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru: 1989 öncesi ANAP'Iı Belediyelerle ilgili o zamanki muhalefetin ortaya attığı yol
suzluk iddiaları hakkında, 1989'dan sonra iş başına gelen belediyelerin ne yaptığını, yolsuzluk 
iddialarının ne kadarını ve neler kanıtladıklarına dair, detaylı bilgi verilmesi, yolsuzluk iddia
ları doğru çıkmayan belediyelerde, iddiaları yapanlar hakkında ne yapılacağı ve iftira atanla
rın cezalandırılıp, cezalandırılmayacağı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı . 6.3.1992 

Sayı: B050MAH0650002/305 7/41 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 6.2.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/560/2613 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin "1989 yılı öncesi ANAP'Iı belediyelerle il

gili yolsuzluk iddialarının sonuçlarına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgi
ler aşağıya çıkarılmıştır. 

İl valiliklerinden alınan bilgiler neticesinde; 
1989 öncesi ANAP'Iı belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları hakkında ülke genelindeki 49 

İl'e bağlı 215 Belediyede toplam 504 soruşturma açılmış, 
Ancak, özellikle İçişleri eski bakanı Sayın Abdülkadir Aksu döneminde; ihbar suretiyle 

veya mülkiye müfettişleri ve kontrolörler tarafından re'sen ortaya çıkarılan suç konularında 
soruşturma izni istenmesine karşın Sayın Bakan tarafından bu iznin verilmemesi sonucu (43) 
ANAP'Iı belediye başkanı ve çok sayıda belediye görevlisi hakkında soruşturma yapılamamış 
ve dosyaları işlemden kaldırılmıştır. 

Açılan 504 soruşturmadan; 
164'ü hakkında soruşturma hâlen devam etmekte olduğu, 

217'si hakkında düzenlenen fezlekelere istinaden, il ve ilçe idare kurulları ile Danıştay ta
rafından men'i muhakeme kararı verildiği veya adlî yargıya intikal edenler için beraat kararı 
alındığı, 

103'ünün adlî yargıya intikal ederek halen davalarının devam etmekte olduğu, 
10'unun ise çeşitli para ve hapis cezasına mahkûm olduğu, 
Anlaşılmıştır. 
Devlet hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak verimli ve süratli bir şekilde ifa edilmesi, 

— 1.46' — 



T.B.M.M. B : 46 10 . 3 . 1992 O : 4 

bu hizmetlerin hiç bir ayrım yapılmaksızın vatandaşlarımızın istifadesine ve bilgisine sunul
ması, dilekçe ve şikâyetlerin incelenerek sonuçlandırılması hükümetimizin şeffaflık ilkesinin 
vazgeçilmez sonucudur. Esasen "dilekçe hakkı" Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve 3071 
sayılı kanunun bir gereğidir. 

Ancak, hakikat hilafına şikâyette bulundukları tespit edilenler hakkında resmî makamla
rı asılsız ihbarla meşgul etmek ve yanlış yola sevketm ekten dolayı, dilekçe sahip veya sahipleri 
hakkında kanunî işlem yapılması, Başbakanlığın 7.2.1992 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-04719-
1992/9 sayılı genelgesi ile bütün bakanlık ve valiliklere duyurulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
tsmet Sezgin 
içişleri Bakanı 

2. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, içişleri eski Bakanının yetkililerce yapılan soruştur
malarda tespit edilen bazı fiiller hakkında soruşturma onayı vermediği iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakam ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/48) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

1. TC Anayasasının 112 nci maddesinde "Görev ve Siyasî Sorumluluk" başlığı altında; 
"Her bakan, başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki, işlerden ve emir al-
tındakilerden eylem ve işlemlerinden de sorumludur." denilerek, bakanların kendilerine mev
du yetkileri kullanırlarken yasal sınırlar içinde kalmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın bu hükmüne karşılık, ANAP iktidarının eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su'nun bakanlığına bağlı ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nuna göre doğrudan emri altında bulunan Mülkiye Müfettişleri ve Mahallî İdareler Kontrolör
leri tarafından re'sen ya da soruşturmalar esnasında saptanan bazı suçlarla ilgili olarak, bu 
suçların failleri hakkında soruşturma onayı vermediği doğru mudur? 

2. Yukarıda belirtildiği şekilde verilmeyen soruşturma onayları var mıdır? Var ise, sayı
sal toplamı ve görevlilere göre dağılımı (belediye başkanı, kaymakam, emniyet mensubu vs.) 
saptanmış mıdır? 

3. Verilmeyen bu soruşturma onayları neticesinde adalete sevkedilmeyen sanıklar var mı
dır? Varsa kimlerdir? Bu sanıkların büyük bir bölümünün ANAP'lı belediye başkanları ve Türk 
Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfıyla yakın ilişkileri bulunan il valileri olduğu doğru mu
dur? 

4. Mülkiye Müfettişleri ve Mahallî İdareler Kontrolörlerince varlığı saptanan suçların 
sanıkları hakkında soruşturma onayı verilmemesi uygulaması bağımsız İçişleri Bakanı Saba
hattin Çakmakoğlu döneminde de sürdürülmüş müdür? 

5. İddiaların doğruluğunun saptanması halinde, müfettişler ve kontrolörce belirlenen suç
ların sanıkları hakkında yeniden soruşturma onayı verilmesi ve soruşturma açılması düşünül
mekte midir? 

6. Verilmeyen soruşturma onaylarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanının emri altında çalı
şan birim amirlerinin sorumluluğu mevcut mudur? Mevcut ise bu kişiler hakkında her hangi 
bir idarî tahkikat yapılacak mıdır? 
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T.C, 
İçişleri Bakanlığı 6.3.1992 

Ankara 
Sayı: B050MAH0650002-300 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 4.2.1992 gün ve 16 sayılı yazısı. 
izmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu'nun "Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'

nun Mülkiye Müfettişleri veya Mahallî İdareler Kontrolörleri tarafından re'sen ya da soruştur
malar esnasında tespit edilen bazı suçlarla ilgili olarak bu suçların failleri hakkında soruştur
ma onayı vermediği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Bakanlığım Personel Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mahallî İdareler Kont
rolörleri Grup Başkanlığına yaptırılan inceleme neticesinde; 

1. Bakanlığım Personel Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mahallî İdareler 
Kontıolörleri Grup Başkanlığı tarafından re'sen veya soruşturmalar esnasında tespit edilen suç
larla ilgili olarak bu suçların failleri hakkında eski İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tak
dir yetkisini kullanarak bazıları için soruşturmaya gerek görmemiştir. 

2. İçişleri eski Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından bu şekilde 61 adet soruşturma 
izni verilmemiştir. 

Onay verilmeyen soruşturma izin istemleri: 
11 Vali, 
49 Belediye Başkanı, 
173 Belediyelerin diğer görevlileri, 
40 İllerin diğer görevlileri, 
Hakkındadır. \ 
Verilmeyen onaylara ilişkin listeler ektedir. 
3. Bu görevliler hakkında soruşturma onayı verilmediği için Memurin Muhakematı Ka

nunu hükümleri uyarınca fezleke düzenlenememiş ve doğal olarak da il ve ilçe idare kurulları 
ile Danıştay'a intikal ettirilememiştin 

Soruşturma onayı verilmeyen 49 belediye başkanından 43 adedi ANAP'Iı, 4 adedi SHP'Ii 
ve 2 adedi de Bağımsız belediye başkanıdır. 

Soruşturma onayı verilmeyen valilerin Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfıyla 
yakın ilgisi bulunup, bulunmadığı sorusu, Bakanlığımca cevaplandırılacak bir husus değildir. 

4. Bağımsız İçişleri Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu döneminde Mülkiye Müfet
tişleri ve Mahallî İdareler Kontrolörlerince varlığı tespit edilen suçların sanıkları hakkında so
ruşturma onayı verilmemesi uygulaması olmamıştır. 

5. İlgililer hakkında yeniden soruşturma açılması hususu takdir yetkim içerisinde bu
lunmakta olup konu incelettirilmektedir. 

6. İzin verilmeyen soruşturmalarla ilgili olarak İçişleri Bakanının emri altındaki birim 
amirleri soruşturma izni istemekle görevlerini yapmış oldukları için, herhangi bir sorumluluk
ları da mevcut değildir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNCE SORUŞTURMA İZNİ İSTENİLDİĞİ HALDE İÇİŞLERİ E 
TARAFINDAN HAKLARINDA SORUŞTURMA YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMEYEN 

Hakkın Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Onay emrinin 
tarih ve sayısı 

6.6.1989 
08-1/1018-281 

15.6.1989 
38-1/1110-308 

29.8.1989 
40-1/1721-451 

26.12.1989 
60-1/2414-633 
5.2.1990 
08-1/220-41 
8.3.1990 
17-1/451-86 
26.9.1990 
44-1/2034-415 

Soruşturma konusu 

1985-1988 yıllarını kapsayan dönem içerisinde Art
vin İlinde spor kulüplerinin düzenledikleri eşya pi
yangolarında usule uymamak. 
İhale işlemi yapılmadığı halde gerçek dışı düzenlenen 
belgelere dayanılarak usulsüz ödemede bulunmak. 

Özel İdare alacağının tahsili için herhangi bir işlem 
yapmamak. 

Taşıt Yasasına aykırı olarak resmî aracı kızının kul
lanımına tahsis etmek. 
İhale yapmadan ve İl Daimi Encümen kararı alma
dan kira sözleşmesi yapılması , 

Sınavsız memur almak. 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı davranmak. 

26.9.1990 
44-1/2029-410 

Zimmet olayını işleme koymadığı ve C. Savcılığına 
suç duyurusunda bulunmadığı 

1. Emrulla 
2. Ramaza 

1. Yüksel 
2. Hüsame 
3. Mithat 
1. Fikret G 
2. Mehme 
3. Ümit G 
1. Recep Y 

1. Emrulla 

1. Erdinç B 
2. Hasan S 
1. Kutlu A 
2. Mahmu 
3. Mahmu 
4. Mehme 
5. Bayram 
6. Yusuf B 
1. Kutlu A 



Sıra Onay emrinin 
No. tarih ve sayısı 

9 26.9.1990 
44-1/2045-426 

Soruşturma konusu 

özel İdareye ait hizmet binasını Devlet İhale Kanu
nu amir hükümlerini yerine getirmeden Musiki Ce
miyetine kiraya vermek. 

10 26.9.1990 Mülkiyeti Malatya Özel İdaresine kullanma hakkı 
44-1/2028-409 Elazığ Orman Bölge Başmüdürlüğüne ait olan Or-

duzu Pınarbaşı Mesire Yeri İl Ormanlığına giriş ve çı
kış ücretlerini Malatyaspor Kulübüne devretmek. 

11 21-1/1357-467 
17.6.1991 

Usulsüz ihale yapmak 

Hakkın 

1. Kutlu 
2. Hasan 
3. İbrahi 

" 4. Hüsey 
5. Halit 
6. Rama 
7. H. Al 
8. O. Ne 
9. Abuze 

10. Ahme 
11. Yusuf 
12. Mehm 
13. Y. Sel 
14. Selçuk 
1. Kutlu 
2. Hasan 
3. İbrahi 
4. Halit 
5. Hüsey 
6. Rama 
7. Şaban 
8. Ah' G 
1. Cengiz 
2. M. Se 
3. Celal 



Sıra Onay emrinin 
No. tarih ve sayısı Soruşturma konusu 

12 26.4.1991 
34-2/1016-351 

1 Mayıs 1989 tarihinde meydana gelen olaylar 

BAKAN TARAFINDAN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEYEN İN 

Sıra No Parti Belediyesi . Unvanı 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ANAP 

SHP 
ANAP 
ANAP . 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
Bağımsız 
ANAP 
ANAP 

Antalya-Serik 
Abdurahmanîar 
Eskişehir-Çukurhisar 
Ko nya-Yu nak-Ko çyazı 
Malatya-Hekimhan 
Zonguldak-Ereğli-Gülüç 
Konya-Ereğli-Halkapınar 
Konya-Ereğli-Çayhan 
Zonguldak-UIus ' 
Kastamonu-Ihsangazi 
Hakkâri-UIudere 
Isparta-Şarkikaraağaç 
Yenişarbademli 

Bel. Eski Bşk. 
-

Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Bşk. 
Bel. Bşk. 

Bel. Eski Bşk. 

Hakkı 

4. Ekrem 
5. Seyful 
6. Mehm 
1. Yılmaz 
Şb. Md. 
2. Hüsey 
3. İsmail 
4. Hacı İ 
ri Başkom 

ME VE S 

H 

Rama 

Abdu 
A. O 
Ali A 
İbrah 
Dervi 
Recep 
Ali D 
Num 
Casim 

Mehm 



Sıra No Parti Belediyesi Unvanı 

12 
13 

" 14. 
• 15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22-

ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
ANAP 
ANAP 

Kırşehir-Kaman-Yelek 
Yozgat-Çekerek-Bazlanbaç 
Tokat-Pazar-Üzümören 
Zonguldak-Devrek 
Adana-Merkez 
İçel-Tarsus 
Mafdin-Derik 
Burdur-Karamanlı 
Kırşehir-Kaman Karancılı 
Ankara-Kazan 
Ankara-Sincan-Yenikent 

Bel. Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Başkanı 
Bel. Başkanı 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 
Bel. Eski Bşk. 

Hak 

Hasan O 
Hüseyin 
Kemal K 
Nadir S 
Aytaç D 
Veysel K 
Hasim N 
Durali B 
Mustafa 
H. Ahm 
Cumhur 

, - _• 22 Bel. 
MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNCE RESEN SORUŞTURMA İZNİ İSTENİLDİĞİ HALDE İÇİŞLER 

TARAFINDAN HAKLARINDA SORUŞTURMA YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMEYEN BELEDİY 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

Onay emrinin 
tarih ye sayısı 

7.7.1989 
38-7/2139-554 

11.11.1989 
01-7/2136-551 
11.11.1989 
38-7/2138-553 

Soruşturma konusu 

Usulsüz memur atamak. 

Usulsüz memur atamak. 

Usulsüz memur atamak. 

Hakkınd 

1. Hüsamet 
2. S. Ali H 
3. İsmail M 
4. Ömer Ve 
1. Hikmet B 
2. Aytaç Du 

1. Hüsamet 
2. S. Ali H 



Onay emrinin 
tarih ve sayısı Soruşturma konusu 

11.11.1989 
38-7/2137-552 

Usulsüz memur atamak 

14.11.1989 Ziraat Bankası dışındaki Banlcalara vadesiz mevdu-
34-31/2181-573 at açmak suretiyle görevi kötüye kullanmak. 
14.11.1989 1. Devlet İhale Kanununa aykırı davranmak. 
66-21/2184-576 2. Yardım Toplama Kanununa aykırı davranmak. 

Hakk 

1. Hüs 
2. Muz 
3. Meh 
4. Öm 
5. S. A 
6. İsm 
7. Meh 
8. Şen 
9. Ham 

10. İrfa 
1. Osm 
2. Birs 
1. Bay 
2. Nur 
3. Ahm 
4. Hac 

Üyesi. 
5. Ali 
6. Bur 
7. Naz 

Üyesi 
8. Hay 

Üyesi 
9. Şab 

10. Erc 



Sıra 
No. 

7 

8 

Onay emrinin 
târih ve sayısı 

1.3.1990 
42-29/433-86 

* 10.3.1990 
38-7/532-114 

Soruşturma konusu 

İmar mevzuatına aykırı davranmak 

Mevzuatına aykırı olarak okul açmak 

10.3.1990 
02-7/528-110 

237 sayılı Kanuna aykırı olarak kamyonet satın almak 

10 

11 

14.4.1990 
38-7/787-158 
4.8.1990 
65-23/1600-352 

Hal resminin zamanında toplanmaması suretiyle gö
revi ihmal etmek. 
Usulsüz memur atamak 

Hakkı 

1. A. Ta 
2. İbrah 
3. Yaku 
4. Ahm 
1. Hüsa 
2. Must 
3. A. O 
4. Mehm 
5. S. Al 
6. Mem 
•7. Nazı 
8. Must 

Md. 
.9. Öme 
10. Nurt 
1. Mehm 
2. Mehm 
3. Must 
4. Mehm 
5. Hacı 
6. Mith 
7. Mem 
1. Hüsa 
2. Mem 
1. Süley 



Onay emrmm 
tarih ve sayısı 

4.8.1990 
49-15/1589-341 
23.9.1990 
38-7/2042-423 

Soruşturma konusu 

Usulsüz memur atamak 

Devlet ihale Kanununa aykırı davranmak. 

12.1.1991 
07-19/195-90 

Usulsüz kamulaştırma yapmak 

12.1.1991 
44-19/188-84 

Devlet thale Kanununa aykırı davranmak 

12.1.1991 
07-27/184-80 

Taşıt Kanununa aykırı olarak taşıt almak. 

Hakkın 

1. M. Hu 

1. Hüsam 
2. Cahit 
3. Musta 
4. Erol Ü 
5. S. Ali 
6. Memi 
7. Naci 
8. Musta 
9. Nurte 
1. Rahm 
2. Asim 
3. Hüsey 
4. Hasan 
5. M. Sa 
6. Hüsn 
7. Musta 
8. 1. Tur 
1. Şerafe 
2. Duran 
3. Neşet 
4. Ali D 
5. Nazm 
1. Hüsey 
2. Musta 



Sıra Onay emrinin 
No. tarih ve sayısı Soruşturma konusu 

17 

18 

19 

23.2.1991 
46-11/495-160 
23.2.1991 
16-9/498-163 
23.2.1991 
33-21/493-158 

Usulsüz Kamulaştırma yapmak 

Dernekler Kanununa aykırı olarak para 
yapmak. 
Usulsüz mevzi imar planı yapmak. 

20 26.2.1991 
59-7/520-174 

Usulsüz imar planı değişikliği yapmak. 

Hakk 

3. Ram 
4. Ali K 
"5. Mür 
1. Hasa 
2. Hac 
1. t. H 
2. Ergu 
1. Süle 
2. Mah 
3. Dur 
4. Mus 
5. Neci 
6. Sait 
7. A. O 
8. Beki 
9. Şevk 

10. İlha 
11. Kerim 
12. özca 
13. Durm 
14. Feyy 
1. Fikr 
2. Dilş 

Sorumlu 
3. Erta 



Sıra 
No. 

21 

Onay emrinin 
tarih ve sayısı 

11.3.1991 
66-17/659-182 * 

Soruşturma konusu 

Belediyeyi zarara uğratmak 

22 

23 

24 

25 

6.4.1991 
49-7/905-318 
24.4.1991 
12-13/957-338 
14.6.1991 
19-7/1356-466 

14.6.1991 
71-19/1336-446 

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanununa aykırı dav
ranmak. 
Usulsüz memur atamak 

İmar mevzuatına aykırı davranmak 

1. Usulsüz memur atamak. 
2. Devlet İhale Kanununa aykırı arsa satmak. 

26 14.6.1991 
44-7/1339-449 

27 14.6.1991 
23-7/1367-477 

Zimmet suçu hakkında herhangi bir işlem yapmamak 

Devlet îhale Kanununa aykırı davranmak. 

Hakk 

1. Nevz 
2. Selah 

Md. 
3. Adem 
4. Halil 
1. A. K 

1. Abdu 
2. Yadin 
1. Necd 
2. Davu 
3. Altan 

1. %hy 
2. Abd 

Md. V. 
3. Selah 
4. Ziya 
5. Seba 
6. Yaku 
7. Cela 
1. E. S 
2. A. M 
1. Prof 

Bşk. 
2. Zeki 



Sıra Onay emrinin 
No. tarih ve sayısı Soruşturma konusu 

es 

Hakkın 

3. Musta 
4. Feyzi 
5. Zülfü 
6. Hayri 
7. Celal 
8. Necm 
9. Metin 

10. Ağa A 
11. Osma 
12. Ferha 
13. Mehm 
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3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bir bakanın eşine ait olan butiğe ilişkin sorusu vs 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/61) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından 
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Soru: Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı mal beyanında eşininözel 
bir butik işlettiğini belirtmiştir. 

1. Eşinin bu özel butiğinin Vergi Dairesine kaydı var mıdır? 
Ne zamandan beri vergi dairesine kayıtlıdır? 
2. Bu özel butikte çok özel ithal mal satıldığı bilinmektedir. Bu malların 1991, 1990 ve 

geriye doğru giden 3 yılda giriş faturaları var mıdır? Yoksa faturasız, kaçak mal mı satılmıştır. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı * 10.3.1992 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Gel: Denetkoor: 2262106-716/019739 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.2.1992 tarih ve 7-61-767/3301 sayılı yazınız. 
Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un Bakanlığıma yönelttiği 7/61-767 sayılı yazılı 

soru önergesinin; tarafımdan cevaplandırılması istenilmektedir. 
önergede yeralan sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 
a) Soru önergesinin 1 inci maddesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Onur Kumba-

racıbaşı'nın eşinin işlettiği özel butiğin vergi dairesine kaydının olup olmadığı ile ne zamandan 
beri vergi dairesine kayıtlı olduğu sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesi hükmüne göre, yeni 
işe başlayan mükellefler keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Aynı Kanunun 168 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan hüküm uyarınca da, 
işe başlama bildirimlerinin işe başlama tarihinden önce yapılması zorunludur. 

ö te yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 93 üncü maddesi hükmüne istinaden, tam 
mükellefiyette, eşlerin ve velayet altındaki çocukların yıllık beyanname ile bildirilmesi icabe-
den gelirleri aile reisi olan koca tarafından tek beyanname ile bildirilmektedir. 

Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın eşi Fatma Kumbaracıbaşı 20.8.1984 tarihinde butik işlet
meciliği faaliyetine başlamış ve Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesinde yer alan hüküm 
uyarınca da bu tarih itibariyle bağlı olduğu vergi dairesine mükellefiyet kaydını yaptırmıştır. 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ise, Gelir Vergisi Kanununun.93 üncü maddesi gereğince aile 
reisi sıfatıyla Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından verilmiştir. 

b) önergenin 2 nci maddesinde de, "Bu özel butikde çok özel ithal mal satıldığı bilinmek
tedir. Bu malların 1991, 1990 ve geriye doğru giden 3 yılda giriş faturaları var mıdır? Yoksa 
faturasız, kaçak mal mı satılmıştır?" şeklinde soru yer almaktadır. 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası, "Birinci ve İkinci sı
nıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 
2. Serbest meslek erbabına; 

' 3 . Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara; 
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 
5. Vergiden muaf esnafa; ' 
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlarda fatura istemek ve al

mak mecburiyetindedirler." hükmünü ihtiva etmektedir. 
Aynı maddenin ikinci fıkrasında da, "Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci 

sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya 
onlara yaptıkları iş bedelinin 500 000 lirayı geçmesi veya bedeli 500 000 liradan az olsa dahi 
istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburîdir" hükmü bulun
maktadır. 

Bu zorunluluğa uymamanın cezaî müeyyideleri de yine aynı Kanunda hüküm altına alın
mıştır. 

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 186 ncı maddesi uyarınca, yıl sonlarında işletmelerde 
envanter çıkarılmaktadır. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, büyük ve küçük işletme ayırımı ya
pılmaksızın işletmelerde denetim elemanları vasıtasıyla çeşitli zamanlarda kasa, mal sayımı gi
bi fiilî envanterler de yapılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hükümlerden ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, birinci ve ikinci sı
nıf tüccarlar mal ve hizmet alış ve satışlarında Vergi Usul Kanununda öngörülen belgeleri dü
zenlemek zorundadırlar. Diğer bir deyişle anılan tüccarların vesikasız mal bulundurmaları ya
sal olarak mümkün değildir. Zira vesikasız mal bulunduranların tespiti halinde Vergi Kanunla
rımıza göre gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

Vergi Usul Kanuna göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz 
etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verdikle
rinin tespiti halinde; tarh zamanaşımı süresi içerisinde Vergi Usul Kanununun 135 inci madde
sinde sayılan ve vergi incelemesine yetkili olan elemanlar tarafından vergi incelemeleri yapıl
makta ve bu incelemelerin sonuçları takip edilmektedir. 

Bu durumda, soru önergesinde sözkonusu edilen işletmenin defter ve belgeleri üzerinde 
vergi incelemesini gerektiren hususların varlığının tespiti halinde, işletme hakkında her zaman 
vergi incelemesi yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, mükellefler hakkında yapılan ver
gi incelemelerine ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin açıklanması Vergi Usul Kanununun 5 inci mad
desi gereğince vergi mahremiyeti kapsamında kaldığından, bu bilgilerin açıklanması yasal ola
rak mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
4. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi

ne ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/62) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Köse tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
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Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinin Devlet Planlama Teşkilatınca vizesi ne za
man verilecektir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 9.3.1992 

Sayı: B 140 BHÎ 01-41 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 24.2.1992 tarih ve A.01.O GNS.0.10.00.02-7/62-777/3328 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölge

sine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabı
mız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Soru: Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinin Devlet Planlama Teşkilatınca vizesi ne 
zaman verilecektir? 

Cevap: 1990 yılında yatırım programına alınan K. Maraş Organize Sanayi Bölgesinin ke
sin yer seçimi konusunda 3.4.1990 tarihinde ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan Yer Seçim 
Komisyonunca mahallinde yapılan çalışmalarda şehre 13 Km. mesafede bulunan Kavlaktı Mev
kiindeki 300 hektarlık tek alternatif alan incelenmiş bu alan hakkında bir rapor düzenlenmiş
tir. 

Bu raporda, Başbakanlık DPT temsilcisince, yakında bulunan Sır Baraj gölünün olumsuz 
etkilenebileceği bu nedenle yeni alternatif alanların oluşturulması, ayrıca Kavlaktı mevkiinde
ki alan için zemin etüdü ve çevresel etki değerlendirmesinin yapılması istenmiş bu alanda ısrar 
ediliyorsa yapılacak etüdlerin ve ilgili kuruluş görüşlerinin DPT'ye intikalinden sonra nihaî 
teşkilat görüşünün bildirileceği belirtilmiştir. 

Daha sonra DPT'nin 3.9.1990 tarih ve 4875 sayılı yazısı ile konunun yeni alternatif alan
lar belirlenerek değerlendirilmesi amacıyla ilgili merkezî kuruluşların katılımının mahallî ku
ruluşların desteğinin sağlanması suretiyle Bakanlığımız koordinatörlüğünde mahallinde yeni 
bir çalışma yapılması istenmiştir. . 

8.10.1990 tarihinde ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan komisyonca 2 alternatif alan da
ha incelenmiş, ancak bu alanlar yerseçimi kriterleri bakımından uygun bulunmayarak Kavlak-
lı mevkiindeki alan Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak uygun görülmüştür. Komisyon görü
şünü belirten 8.10.1990 tarihli tutanak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün görüşü ile birlikte 6.11.1990 tarih ve 14447 sayılı yazımızla Başbakanlık DPT Müs
teşarlığına intikal ettirilmiştir. 

Kavlaktı mevkiindeki alanın Bakanlığımızca da uygun mütalaa edildiği hususu 26.11.1990 
tarih ve 16084-16085 sayılı yazımızla Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı
na ve K. Maraş Valiliğine bildirilmiştir. 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 16.1.1991 tarih ve 243 sayılı yazısı ile, K.Maraş Or
ganize Sanayi Bölgesi için Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan 4 milyon dolar kredi 
temin edilmiştir. 

K. Maraş Organize Sanayi Bölgesi yerseçimi ile ilgili olarak kuruluşlarının görüşlerini içe
ren, Başbakan Çevre Müsteşarlığının 8.7.1991 tarih ve 9864 sayılı yazısı ile DSİ Genel Müdür
lüğünün 22.8.1991 tarih ve 3839 sayılı yazıları 30.1.1992 tarih ve 1174 sayılı yazımızla Başba
kanlık DPT Müsteşarlığına intikal ettirilmiş olup, uygun görüş beklenmektedir. 

5. —• Kütahya Milletvekili AhmetDerin'in, Kütahya ilinin turistik imar uygulamaları kapsamına 
alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/64) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygıyla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya İli merkezinde mevcut tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ilişkin olarak, 
turistik yönden önem arzeden beldelerin imar uygulamalarına konu düzenlemelere gidilen 106 
belde içerisinde tarihi konakların bulunduğu Safranbolu girdiği halde, bu belde ile benzerî tüm 
özellikleri ve bunun da ötesinde bir çok turizm potansiyeli açısından üstün durumdaki Kütah-
yamızda aynı uygulama kapsamına alınacak mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 4.3.1992 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 16.0.KTV.0.65.00.02/0771 
Konu: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 24.2.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/64-803/3428 sayılı Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı deyişli yazıları. 

Kütahya İlinin imar uygulamaları kapsamına alınmasına ilişkin ilgi yazıları eki Kütahya 
Milletvekili Ahmet Derin'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kütahya, anıtsal yapıların yanısıra XVII, XVIII, XIX ve XX nci yüzyıl başlarına tarihle-
nen sivil mimarlık örneklerini de kendinde toplamış, Osmanlı Döneminin önemli kentlerinden 
biridir. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.7.1979 gün ve 18.1.1980 günlü 
kararları ile dini, kültürel ve sivil mimarlık örneklerinin tescili yapılmış, kentsel arkeolojik ve 
doğal sit alanları belirlenmiştir. 

Kütahya'da 188 adet dini ve kültürel yapının yanısıra, 250 adet sivil mimarlık örneği bu
lunmaktadır. 

Ülkemizde tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda örnek uygulamalar ya
pan ve iki uluslararası ödül kazanan Bursa kentinden sonra örnek çalışmalarla Kütahya kenti 
gelmektedir. 
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Kütahya'da tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması ve değerlendirilmesi konusunda 
aşağıdaki uygulamalar yapılmıştır. 

— Kütahya kentsel sit alanlarının Koruma Amaçlı tmar Planı Belediyesince Mimar Sinan 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Cengiz Eruzun'a yaptırılmış ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunun 17.7.1987 gün ve 3552 sayılı karar ile uygun görülmüştür. 

— Koruma amaçlı imar planı doğrultusunda Belediye Meydanı, Küçükhamam ve Ulu Cami 
Çevre Düzeni Planlan Mimar Sinan Üniversitesine yaptırılmıştır. 

— Sivil mimarlık örneklerinin yoğun olduğu Germiyan Sokağın alt yapı ve sokak düzen
lenmesi bir proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

— Macar özgürlük savaşını başlatan Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında yaşadığı sivil 
mimarlık örneği Bakanlığımızca onarılarak müze "Kütahya Kossuth Evi" olarak ziyarete açıl
mıştır. 

— Korumaya alınan, mülkiyeti Belediyeye ait Şekerce Şükrü evi'nin restorasyonunun ger
çekleştirilmesi için "özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan Ko
runması Gerekli Taşınmaz Kültür Varhklannın Onanmına Katkı Fonu"ndan 150 000 000 TL. 
kredi verilmiştir. • " 

— Kale içindeki kulenin çevre düzenleme projesi Bursa Koruma Kurulunca değerlendiril
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

:<*»: 
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1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

XI. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/325) (S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malı 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) 
(S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma 
Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 
3/141) (S. Sayısı : 46) 3 (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

©/^^ 

Q 



5 
GENEL'GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

.1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak İçin alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/13) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ye 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve, 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idari, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

' 2 0 , — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçleri
mize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98. 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 
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21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

23. —Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) -

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) . 

31. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) x 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'mın, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

9. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Hükümet Koriağı'-
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

10. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) 

11. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

12. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Büyük Menderes projesi için-, 
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

13. —- Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

14. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

. ^ 5 

f>k) Tr.turfiönn 97 nci maddesi uvarınca pörüsmesi bir defa ertelenmiştir. 
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15. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ıri, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka: 
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

18. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşchir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

20. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter- . 
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) • • -

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) -

25. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

27. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

6 
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28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

. 29. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

• 30. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

31. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

32. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergcsi(6/68) 

33. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

34. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

35. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

36. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) . 

37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

38. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

39. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

40. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

43. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

— — — — — - & — 
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45. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

47. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

48. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

49. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin llinde.üniversi-
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

51.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

54. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru örtergesi (6/90) 

55. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki/müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

56. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

58. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

59. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/95) 

60. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'm, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

61. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'm, Taşıt Pulu Vergisi ile me
mur ve işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) ' - . • 
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62. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin bir Fran-
'. sız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

63. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kuru
lu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99) 

64. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı perso
nelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

65. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su Ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

66. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

68. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

7 1 . — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

72. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

73. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

75. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşla
rımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

76. — Afyon Milletvikili Halil İbrahim özsoy'un, Ebcr Gölünün kirlenmesi ile ilgili 
iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/114) . 

79. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 
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80. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin 
maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

81. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

83. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule yakın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

85. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim 
edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/122) 

87. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

8.9. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

90. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

91. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye 
Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/128) 

93. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve 
tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/129) 

94. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü 
gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

95. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) '-' 

96. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 
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97.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

98. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

99. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru'önergesi (6/136) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

102. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

103'. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Dcmirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) ; . . > ' 

104. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepc Barajı*mn ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

XI1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmecc - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

112.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

113. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 
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114. — Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Van.İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

115. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Ycrlikaya'nın, İstanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

116. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

117. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

118. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip ye-
rilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

119. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

122. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

123.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne 
bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/159) 

124. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

125. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

127. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

128. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

129. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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131. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

132. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

133. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) . 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

135. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

137. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

138. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

139. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

140. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

141. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'mn, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

142. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

143. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

144. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

145. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 
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147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da "Eğitilebilir Çocuk
lar İş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) 

148. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

149. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, yolsuzluk yaptığı iddia 
edilen bir bakana ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

150. — Afyon Milletvekili İsmet Attiîa'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

151. — Afyon Milletvekili İsmet Attiîa'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

154. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlü 
gazetelerde yayınlanan beyanlara ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/191) 

155. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaev
lerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

158. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma'yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

159. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

160. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

161. — Trabzon Milletvekili Kemalettih Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 
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/ 
1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî 
Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 
1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

• 2.— -Bazı Kurum ye Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

3, — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi: 15.1.1992) 

- 4. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

5. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X 6.— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 7. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) ' 

8. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

X 9. — Uluslarausı Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı': 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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12. T- izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

13. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağjtma tarihi: 25.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 16. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. ~- İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Ka
nun Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

19. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/333) (S. Sayısı: 49) (Da&tma tarihi: 3.3.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları 
Raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

16 
(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/325 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Bakanlar Kurulunca Anayasanın öngördüğü süre içerisinde ve 17 Ekim 1991 tarihinde T 
na sunulan, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Erken Genel Seçimleri nedeniyle 
numuza havale edilemeyen «1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» 18 inci Dönemin son 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekili erken genel seçimleri sonucunda Türkiye Bü 
cu Dönem çalışmalarına 6 Kasım 1991 tarihinde başlamış, ancak hükümetin yılbaşına kadar 
Kanunu Tasarısını hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması ve bu süre içinde ta 
dığı dikkate alınarak, «1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Kadar Dev 
let Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Tasarı» 29 Kasım 1991 tarihinde Bakanlar K 
Başkanlığına sunulmuş.ve Başkanlıkça 5 Aralık 1991 tarihinde Komisyonumuza havale edilm 

Tasarı, Komisyonumuzun 18 Aralık 1991 tarihli birleşiminde görüşülerek Genel Kurula 
tarihli birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş ve 27 Aralık 1991 tarihli Resmî Gazetede yayı 

Daha sonra, 17 Ocak 1992 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve ekleri aynı tarihte Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, bütçe görüşmelerine 30 Ocak 1992 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanı 
yon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen aradan sonra, 3 Şubat 1992 tarihinde Bü 
tümü üzerindeki genel görüşmelere geçilmiştir. 
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Tasarı incelendiğinde; 1992 yılında genel ve katma bütçeli kuruluşlar için 207 trilyon 
şılmaktadır. Bu ödeneğin; 80 trilyon lirası personel harcamalarma, 20 trilyon 490 milyar li 
yatırım harcamalarına, 80 trilyon 390 milyar lirası da transfer harcamalarına ayrılmıştır. B 
sinin % 38,5'i personel harcamalarına, % 9,8'i diğer cari harcamalara, % 13'ü.yatırım har 
larına ayrılmış bulunmaktadır. 

1992 yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 1991 yılı konsolide bütçe ödenekleri karşılaştırı 
diğer cari ödeneklerinde % 59,5, yatırım Ödeneklerinde % 84,3, transfer ödeneklerinde % 
% 98,4'lük bir artış öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

1992 yılı bütçesinin finansmanı için konsolide bütçe gelirlerinin 175 trilyon 880 milyar 
tarın; 139 trilyon 750 milyar lirasının vergi gelirlerinden, 16 trilyon 200 milyar lirasının ve 
milyar lirasının özel gelirler ve fonlardan, 1 trilyon lirasının da katma bütçe gelirlerinden s 
lide bütçe gelirlerinde, bir önceki yıl gelir tahsilatına göre % 81,3 oranında bir artış, bek 
% 11,1 olduğu, 1992 yılında konsolide bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı 
lendiği, bütçe giderlerinin vergi gelirierince karşılanma oranının ise % 67,2 olduğu görülm 
trilyon liralık açık öngörülmektedir. Bu açık, gayri safi millî hâsılaya göre % 4,4lük bir or 

Maliye ve Gümrük Bakanınca genel görüşmeler öncesinde yapılan açıklamalarda; 
— 1991 yılında gayra safi millî hâsıla büyüme hızının % 45 olarak gerçekleşmesinin b 

.% 0,2, sanayide 2,9, hizmetlerde ise 1,6 olacağı* < 

— Ekonomideki büyüme temposunun 1988 yılından itibaren ciddî şekilde yavaşladığı, 
kiye'nin ekonomik büyümesinin nüfus artış hızının altında kaldığı, 

—• Yatırımlar açısından da aynı olumsuz durumun söz konusu olduğu, 1988, 1989 ve 1 
rak gerilediği, bu gerilemenin 1991'de % (— 15) gibi oranlara vardığı, sadece kamu yatırım 
sanayiinde de azalma ve gerileme görüldüğü, bu. gidişin önlenememesi halinde Türkiye'nin 
lik sorununun önemli boyutlara varacağı, hükümetin önceliği olan bir kısım tedbirleri sür 
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— Türkiye ekonomisinin bugün için en ciddî sorunun enflasyon olduğu, enflasyonun artık 

tiği, enflasyona bir çare bulunması meselesinin diğer ekonomik sorunların çözümünün ön şar 
istikrara adım yılı dendiği, 1992 yılı bütçesinin de bu anlayış içinde hazırlandığı ve bir istikrar 

— Enflasyonun sadece parasal ve talebi azaltıcı tedbirlerle önlenmesinin mümkün olmadı 
büyümeyi tehlikeye atma gibi bir durumun ortaya çıkacağı, ekonomide arz yönlü tedbirlere 
önem taşıdığı, istikrar programında bu mesele üzerinde önemle durulduğu, üretimin artması, 
getirildiği, 

' — -Kamu sektörünün borçlanma ihtiyacının ekonominin kaldıramayacağı bir büyüklüğe u 
safi millî hasılanın % 12,6'sı oranında olacağı, bu tutarın yarısının konsolide bütçe yansıma 
munun borçlanma ihtiyacının iki yıl içinde makul bir düzeye indirilmesinin hedeflendiği, 

— İç borçlanmanın bir finansman aracı olarak aşırı büyüklükte kullanılmış olduğu, bu u 
ölçüde sınırladığı, vergi gelirlerinin 1990 ve 1991 yıllarında % 31'inin, 1992'de de % 30'unun i 

— 1991 yılı sonu itibariyle ihracatın 14,1, ithalatın ise 21,0 milyar dolar düzeyinde gerçek 
dengesi açığının 6,9 milyar dolar olacağı, 

— Döviz sıkıntımızın olmadığı, aralık ayı sonu itibariyle döviz rezervimizin 13 milyar 140 
dengesi sorununun ciddiyetim hâlâ koruduğu, dış ticaret dengesindeki açığın devam ettiği, diğ 
dengesi açığını telafi edecek boyutlara ulaşmadığı, hükümetin özellikle bu soruna eğilmekte ol 
vikler düşünüldüğü, ayrıca turizm endüstrisinin de teşvik edileceği, bu amaçlara yönelik tedbi 
olduğu, 

— Bazı istisnalar dışında, fonların bütçeye alınmasına ilişkin düzenlemelere 1992 yık için 
ne bir malî disiplin getirilmesinin hedeflendiği, 

Belirtilmiştir. 
Hükümet adına, 1992 Malî Yılı Bütçesine ilişkin olarak yapılan açıklamalarda ise; tasarının 

dengelerin kurulmasına yönelik politikalar çerçevesinde azamî tasarruf anlayışı içerisinde haz 
% 5,5'lik kalkınma hızını gerçekleştirebilmek için gerekli tedbirlere de yer verildiği, bu bütçed 
larının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının, israfın önlenmesinin, malî disiplinin sağ 
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lümünü oluşturan konsolide bütçe açıklarının azaltılmasının, bölgesel ekonomik ve sosyal 
düzeltilmesinin ve devlet hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasının esas alındığı, çağdaş ve sosya 
re hizmetlerine özel bir önem verildiği ifade edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakam 1992 malî yılı bütçesinin hazırlanmasında esas alman mak 
— Gayri safî.millî hâsılanın 1992 yılında % 5,5 büyümesinin hedeflendiği, 
— Deflatörün ise % 52 olarak öngörüldüğü, 
Gayri safi millî hâsılanın bunlara göre 729 trilyon 378 milyar liraya ulaşmasının bekle 
— İthalatın %.11'lik bir artışla 23,3 milyar dolara, ihracatın '<% 12, l'lik bir artış ile 15 

• Şeklinde açıklamıştır. 

Bu genel değerlendirmeler dışında, 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
—• 1992 yılında enflasyonun ciddî olarak kontrol altına alınamamış olması, ihracatın 

yeterli hız kazandırılamaması halinde Türkiye'nin fevkalade büyük ekonomik ve sosyal sıkı 
camalarının üretim kapasitesini büyük oranda artırabilecek bir seviyede tutulması gerektiğ 

— 1992 yılında öngörülen % 4,4'lük bütçe açığının ekonomide önemli enflasyonüst ba 
yonun aşılması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu, bütçe açığının iç ve dış borçlanma 
nun tırmanışını önlemenin mümkün olamayacağı, bu nedenle bütçe disiplinine bağlı kalarak 
'bir mecburiyet olduğu, . • , - ' ; ' 

—• Yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinde büyükelçilikler, başkonsolosluklar açılmasını 
olmadığı, bu soydaşlarımıza gerekli alâkanın gösterilebilmesini teminen, her türlü tedbirin 

. —> Vergi gelirlerinde öngörülen artışın gerçekleştirilmesinin çok zor olduğu, 
— 32 trilyonluk bütçe açığının 199İ'de gerçekleşen bütçe açığına eşit olduğu, önceki y 

eden bu açığın, fiilen hangi oranda gerçekleşeceğini yıl içindeki ödenek ve ek ödenek kullan 
cesinin .belirleyeceği, bütçe açığında beklenen daralmanın gider bütçesine değil, gelir bütçesin 
— İşçi ve memur arasındaki dengenin bozulduğu, memur maaşları arasında da dengesiz 



— 7 — 

— Akaryakıt tüketim vergisinden beklenen gelirin çok yüksek olduğu, hükümetin dolayl 
tika izlediği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma ilkesinin 1992 bütçesinin gelir 

— Türkiye'de kamu kesimi finansman açığı meselesinin yapısal bir problem haline geldiğ 
ağırlığım azaltarak, bütçe gelirlerini artırarak ve köklü ve radikal kararlarla çözülebileceği, 

— Bütçenin KİT'lerin ağırlaşan durumuna bir dayanak ve destek vaat etmediği, bu dur 
lerine zam yapılacağı ya da bazı KİT'lerin iflasına göz yumulmasının gerekeceği; bunun ya 
denle bütçeden KİT'lere yapılan desteğin artırılması gerekeceği ki buna da bütçenin elvermed 

•Şeklindeki eleştiriler yanında; 
— 1992 yılı bütçesinin; israfa son verdiği, eğitime, sağlığa ve çevreye önem verdiği, fon 

nakların çok dengeli dağıtıldığı, borç ödemelerinin ve yatırımların açık ve net olarak belirt 
duğu, . -

— 1992 yılı bütçesinin hükümetin temel tercihlerini bütün yönleri ile yansıtan bir bütçe 
rinde geçmiş yılların ciddî sınırlamaları bulunduğu, bu bütçenin bir toparlanma bütçesi old 

— Geçmiş uygulamalardan farklı olarak fonların bütçeye önemli ölçüde dahil edilmesinin 
birlik prensibinin tekrar yer etmesi için atılmış bir adım olarak nitelendiği, 

— Bütçe açıklarının azaltılması, enflasyonun aşağı çekilmesi (için vergi yapısında büyük 
vergi yükümlülüğünün hakça dağılımına zemin hazırlayan yeni bir düzenlemenin çalışmaların 

— İşsizlik, enflasyon ve yatırım noksanlığının giderilme gayreti içinde olunduğu, ancak 
ki ödeneğe bakmanın yeterli olmayacağı, 1992 yılında toplam olarak 73,4 trilyonluk bir y 
aynı zamanda istihdamı da artıracağı, 

— Borçlanma trendinin her yıl biraz daha azaltılması suretiyle aşağıya çekileceği, bütçen 
etmesinin önüne geçileceği, 

—• Yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize fevkalade önem verildiği, Dı 
başkanlığı kurulduğu ve bu daire başkanlığı emrine de bütçeden 300 milyar lira bir kaynak ak 
.gerektirdiği her şeyin yapılacağı, 



— Vergi gelirlerindeki artış hedefinin yüksek olmadığı, bu hedefe ulaşılacağının, hatta 
— Akaryakıt tüketim vergisinden beklenen gelirdeki yükselmenin, akaryakıt tüketim v 

dan % 40,20'ye çıkarılmasından kaynaklandığı, . 
—• Bütçe açığının başlangıçta küçük görülebileceği ancak uygulamanın mühim olduğu, 

bir idarenin bütçesinde % 4,4'lük bir açığın, ufak bir açık olmadığı, hatta açığın % 2 - 2,5' 
—'Bütçe açığının bir gelir kanadı, bir de gider kanadı bulunduğu, eğer gider kanadın 

kanadındaki sapmalarla karşılanması yoluna gidilerek, açığın .öngörülen hedefte tutulmaya ç 
— Enflasyonun, ciddî bir kamu idaresi ve ciddî bir malî disiplinin yanısıra üretimi art 

vaş azaldığına dair bir kanaat yaratılması yoluyla aşağıya çekileceği, 

— özellikle 1991 yılında yapılan toplu sözleşmelerle işçi ve memur arasındaki denge 
dengenin sağlanmasının öngörüldüğü, memur maaşları arasındaki dengesizliğin de, devlet 
giderileceği, 

Şeklinde olumlu görüşler de dile getirilmiştir, 
Yukarıda özetienmeye çalışılan olumlu ve olumsuz görüşlerle, temennileri takiben yapıl 

Bütçe Kanunu Tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülme 
başlıklı 1 inci, maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan1 kuruluş bütçelerinin görüşülmesi 

—• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin; 111-02-2-001-100 harcama kale 
111-03-2-001-100 harcama kaleminden 3 milyar 200 milyon TL. kesilerek, programa alınmı 
edilen kadastro çalışmalarının tamamlanması, tapu ve kadastro bilgi sistemini oluşturmak am 
edilebilmesi, kadastro çalışmalarında bilirkişi ücretleri ile Tapu ve Kadastro müdürlüklerin 
ve kadastro hizmetleri ile ilgili basılı evrak ihtiyacının temini ve merkezdeki personelin ta 
nekler yetersiz görüldüğünden 111-02-2-001-300 harcama kaleminel4 milyar TL., 111-02-2 
111-03-2-001-300 harcama kalemine 3 milyar TL., 111-03-2-001-400 harcama kalemine 2 mi 
lemine 2 milyar TL. ödenek ilâve edilmiş, 
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— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Dünya Hukuk 
kemesi, Avrupa Topluluğu Mahkemesi ve Avrupa Anayasa Mahkemeleri ile başlattığı ilişkiler 
görev yolluğu ödeneği yetersiz görülerek 111-01-1-001-200 harcama kalemine 400 milyon TL. 
araç ve gereç alımının sağlanması ile Başkanlık konutunun tefrişi için 111-01-1-001-400 har 
TL. sı 111-01-1-001-500 harcama kalemine aktarılmış, 

— Adalet Bakanlığı bütçesinin; 101-02-2-002-600 harcama kalemine, Adlî Sicil sistemi 
merkezdeki kesintisiz güç kaynağının yıllık bakımı için 1 milyar TL., 114-01-2-002-600 harcama 
ortamında düzenlenmesi suretiyle kütüğün sürekli olarak yaşatılması ve kullanıma hazır hale 
temi kurulmasını teminen 30 milyar TL., 114-01-3-601-900 harcama kalemine, Yüksek Seçim 
den ayrılan 5 milyar TL. lık ödenek yeterli görülmediğinden 10 milyar TL. ödenek eklenmiş, 

— Yargıtay Başkanlığı bütçesinin; 101-02-1-001-500 harcama kalemine, Hazine ve Dış T 
naya büro malzemesi alımını teminen 2 milyar 500 milyon TL., 111-01-1-001-200 harcama 
teamüllerini yerinde inceleyip, bilgi ve görgülerini artırmak için yurt dışına gönderilecek 
yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere 500 milyon TL. eklenmiş, 112-01-1-001-300 harcama 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasî Partiler Sicil Bürosu Bilgi İşlem Merkezinin ihtiyacı 
printır masasının alınabilmesi amacıyla 112-01-1-001-500 harcama kalemine aktarılmış, 

— Danıştay Başkanlığı, bütçesinin 111-01-2-001-600 harcama kalemine, mevcut Bilgi B 
geniş bir bilgisayar sistemi kurulmasını teminen 10 milyar TL. eklenmiş, 

— İçişleri Bakanlığı bütçesinin; 111-02-1-001-200 harcama kalemine, mahallî idareler ko 
lanılmak üzere 4 milyar 600 milyon TL., 112-01-2-002-700 harcama kalemine, inşaatı devam 
Genel Müdürlüğü binasının bitirilebilmesini teminen 4 milyar TL. ödenek ilâve edilmiş, ay 
tehdit eden terör ve anarşiye karşı insanüstü bir gayret ve cesaretle demokratik hukuk devlet 
bu görevi büyük bir fedakârlıkla sürdüren değerli güvenlik güçlerimize Komisyon iyi dilek v 
ze rahmet, geride kalanlara da başsağlığı, dileklerinin duyurulması hususu kararlaştırılmış, 



— ıö — 
— Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin; 101-02-2-001-600 harcamma kalemine zırhlı a 

m i ş , • ' • • • - ' - . 

— Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinin; 111-02-1-001-200 harcama kalemine, zorun 
rev ve diğer faaliyetlerin yürütülebilmesi için ayrılan ödenek yeterli görülmediğinden 643 m 
lemine, karargâh binası inşası amacıyla 500 milyon TL. eîdenmiş* 

— Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin; 101-02-1-001-200 harcama kalemine, hizmetiçi e 
milyar TL., 114-01-2-361-900 harcama kalemine, Mersin, Denizli, Balıkesir, Aydın, Kocaeli 
urfa, Manisa, İsparta, Afyon, Kars ve Erzincan'da üniversite, Gebze'de de Yüksek Teknolo 
ve proje giderlerini karşılamak üzere 16 milyar TL., 115-01-1-001-200 harcama kalemine, O 
lerinde kullanılmak, amacıyla 5 milyar TL., 900-04-3-411-900 harcama kalemine, maddî im 
burs ödenebilmesini teminen 20 milyar 495 milyon TL. ödenek ilave edilmiş, 

— Sağlık Bakanlığı bütçesinin; 101-03-2-001-700 harcama kalemine, Trabzon Sağlık E 
1992 yılı programına alınabilmesi için 1 milyar TL., 113-01-2-001-700 harcama kalemine, T 
hızlandırılması maksadıyla 2 milyar TL., ödenek eklenmiş, 101-02-2-003-300 harcama kalem 
harcama kaleminden 67 milyar 750 milyon TL. ve 999-01-2-001-700 harcama kaleminden 5 m 
73 milyar 200 milyon TL. kesilerek, bu ödenek Dünya Bankası Kredili Sağlık Projesi kap 
kin ve verimli bir şekilde çahşabilmelerini temin etmek üzere tıbbi cihaz ve araç eksiklikler 
rilmesi amacıyla 101-02-2-003-600 harcama kalemine 27 milyar 400 milyon TL., 999-01-2-001 
yon TL. olarak aktarılmış, 

— Dışişleri Bakanlığı' bütçesinin; 900-04-3-422-900 harcama kalemine, Türk Atlantik De 
talya Konferânsı»nın gerçekleştirilebilmesi için 175 milyon TL., dış Türk dünyasındaki dem 
lışmaları desteklemek amacıyla da Türk Demokrasi Derneği için 125 milyon TL. ödenek il 
yeni Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasî ve teknik soranlarının çözüm 
hiçbir fedakârlıktan kaçmılmaması hususunda Hükümetimize tavsiyede bulunulması Komisy 
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— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin; 900-04-3-422-900 harcama .kalemine, Türk Ve 
re Bakanlık bütçesinden ayrılan ödenek yeterli görülmediğinden, 15 milyon TL. ödenek eklenm 
fiyat artışlarının karşılanması ve çiftçilerin kullandıkları gübreye devlet katkısının sağlanması 
bütçesine aktarılmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin transferler tertibine yet 
rarlaştırılmış, , 

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin; 111-01-1-001-200 harcama kalemine, 
fettişlerin yevmiye ve yol giderlerinin ödenebilmesini teminen 2 milyar 500 milyon TL., 111-0 
teşkilatının etkin ve verimli hizmet verebilmeleri için gerekli temsil giderleri ile yabancı maha 
lara ilişkin ödenmesi gereken avukatlık, danışmanlık ve bilirkişi ücretlerinin karşılanabilmesi a 
edilmiş, • 

— Kültür Bakanlığı bütçesine; Pamukkale'nin dünyadaki ve ülkemizdeki önemi gözönüne 
hayatiyet kazandırılması, yeni bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin ülkemizin önder 
melerini sağlamak ve kültürel'bağlarımızın geliştirilmesini kuvvetlendirmek için anılan Cumhur 
yurt dışında bulunan eski Türk eserlerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla M 
transferler tertibine Kültür Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere yeterli miktarda ödenek ilave 

— Çevre Bakanlığınca geçen yıl yaptırılan, satın alman hizmetlerin karşılığı, yolluklardan 
nek yetersizliğinden uluslararası kuruluşlara ödenemeyen aidatları karşılamak amacıyla 900-05 
TL., 900-05-3-523-900 harcama kalemine 85 milyon TL., 900-05-3-524-900 harcama kalemine 
435 milyon TL. ödenek eklenmiş, 

—- Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'nün üyesi oldığu uluslararası kuruluşların 
amacıyla ayrılan yurt dışı geçici görev yolluğu ödeneğinin yetersiz olduğu görülerek 101-01-1 
TL., 101-02-1-001-200 harcama kalemine 150 milyon TL. ödenek ilave edilmiş, 

— 1992 yılı Bütçesinin bir tasarruf ilkesi içinde hazırlandığı, Cumhurbaşkanlığının da b 
mevcut taşıtların kullanılması ve yeni taşıt alımına gidilmesine gerek olmadığı görüşünden 
101-02-2-001-600 harcama kalemindeki ödenekten 2 milyar 800 mi yon TL. düşülmüş ve «R» 
bütçeden çıkarılmış, 
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— Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine; mevcut personel binasına yapılacak ek bin 
merkezi tesisi amacıyla 101-01-2-001-700 harcama kalemine 5 milyar TL., Türk Parlame 
için 900-04-3-422-900 harcama kalemine 500. milyon TL., Türkiye Şeker Şirketine yaptırı 
bağlantı işleri ile telefon -santralı tesis bedeli ödemelerinin yapılabilmesini teminen 900-0 
milyon TL. eklenmiş, 

— Sayıştay Başkanlığı bütçesinin 101-02-2-007-700 harcama kaleminden 17 milyar 200 
olup, teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan bilgisayarın yenilenmesi, mev 
mesi nedeniyle yeni araç alımı, baskı işlerinde kullanılan makinenin yenilenmesi ve faa 
santralı alımını teminen, yeni açılacak 101-02-001-600 harcama kalemine 6 milyar 700 mi 
ne 250 milyon TL., ve 101-02-2-011-600 harcama kalemine de 10 milyar TL. plarak aktar 

ı— Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin; yeni açılacak • 1(1/14-01 -2-006) faaliyet 
met Konağı'nın 1992 yılı programına alınarak sari proje olarak devam ettirilmesi amac 
lüğü bütçesine Hazine Yardımından karşılanmak kaydıyla eklenen 10 milyar TL. 'lık öde 
sağlanabilmesi için (930-01-3-242-900) Katma Bütçeli İdarelere Yapılacak Hazine Yard 
342-900) ıharcama kalemine Millî Prodüktivite Merkezi Kanunundaki değişiklik henüz 
lerinin giderlerini karşılamaya yetmediği, bu nedenle, kendisine verilen görevleri yerine 
Merkezine aktarılmak üzere 10 milyar TL. ödenek ilave edilmiş, (940-02-3-417) tertibinin 
1991 yılında istihsal edilen (Bakanlar (Kurulu Kararı sayısı yer aldığından, anılan hüküm 
tespit edilen esaslara .göre kullanılır.) şeklinde değiştirilmiştir. * 

lAyrıca, ekli IV sayılı Tablo'da gösterilen kurumlara yıl içinde aktarılmak üzere; (9 
Ödeneği faaî>;yetine 393 milyar 690 milyon TL. eklenmiş ve tertibin altına (100 milyar 
sayılı Tablo'da gösterilen kurumlara yıl içinde aktarılmak üzere ı(930-O8-3-3Ö9-90O) Yed 
tmilyon TL. eklenmiş ve tertibin altına (100 milyar lirası tarım igirdilerinin desteklenme 
runması amacıyla gübre sübvansiyonunda kullanılacaktır.) hükümleri ilâve edilmiştir. 
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ıBu değişiklikler sonucunda; 
Tasarının «Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci maddesine bağlı (A) cetvelinde belirtilen öden 

(665.328.000.000 TL.) ilave nedeniyle (207.545.328.000.000 TL.) olarak değiştirilmiş, 
«Ödeneklerin Dağıtım ve Kullanımı» başlıklı 5 inci maddesinin sonuna; bütçe giderl 

tasarrufu sağlamak amacıyla, genel ve katma bütçeli kuruluşların (A) işaretli cetvellerinde y 
istisnalar hariç olmak üzere, % l'ini iiptal eden yeni bir fıkra eklenmiş ve madde bu şekliyl 

«Yatırım Harcamaları» başlıklı 9 uncu maddesinin (e) fıkrası; projeler arası yapılacak ö 
Teşkilâtı onayı alınmadan ikmal edilmesinin veya bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanının 
Kararnamesinin ilgili maddelerine ve 437 sayılı Kanun Hükmünde. Kararnamenin yatırımlarla 
yetkili kıldığı amir hükümlere aykırı düşmekte olduğundan, yeniden düzenlenmiş ve madde 

«Bağlı Cetveller» başlıklı 17 nci maddesinin (a) fıkrasının (1) No. lu bendine bağlı (A 
yolluklar için sınırlı miktarda konulan mevcut ödeneklerin daha etkin kullanılması amacıyla 
(H) işaretli cetvelin Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar bölümünün II sayılı cetve 
Müdürlüğüne ödenecek arazi tazminatları kısmına eklenen dip not, müdürlük merkezi dışında 
kadastro personelini de kapsayacak şekilde değiştirilmiş, (a) fıkrasının (6) No. lu bendine b 
lemi 510 (Taşıt Alımları) ayrıntı koduna, «Mevcut taşıtların zırhlandırılması ve zırhlı taşıt alı 
bu değişikliklerle, 

«Fon Kaynaklarının Birleştirilmesi ve Gelir Kaydı» başlıklı 31 inci maddesinin başlığı «F 
değiştirilmiş, ayrıca (a) fıkrası fonlardan yapılacak kesintilere ilişkin esasları düzenlemek ama 
liklerle, 

«İkramiye ve Diğer Ödemeler» başlıklı 46 ncı maddesine yataklı tedavi kurumlarında 
personeline bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli düzenleme yapılıncay 
tazminat tutarının >% 5'inin her bir nöbet günü için ödenmesine ve bu ödemenin şartlarına ili 
de bu değişiklikle, 

«Yürürlük» başlıklı 62 nci maddesi yeni eklenen 61 inci madde nedeniyle 63 üncü mad 
lerinin 1.4.1992 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini teminen yeniden düzenlenmiş ve ma 
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2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1.8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 5.1, 52, 53,; 54, 55, 56, 51, 58, 59, ve 60 inci maddeleri ayn 

Bilindiği gibi, 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilat 
roları kaldırılmış, ancak gerek /süregelen faaliyetlerin tamamlanmasına imkân verilmesi, ge 
maması için bir geçiş dönemi öngörülmemişti. Tasarıya, bu mahzurları gidermeye yönelik y 
miş, 

61 inci maddesi 62 ve yürütmeye ilişkin 63 üncü maddesi ise 64 üncü madde olarak ayn 
Ekonomik ayırıma göre 1991 malî yılı genel, katma ve konsolide bütçe ödenekleri ekli 
Genel Bütçeye dahil dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan değişiklikler ekli 
Genel Bütçeye dahil dairelerin cari, yatırım, ve transfer harcamaları ile Komisyonumuz 
Genel Bütçeye dahil dairelerle, Katma Bütçeli idarelere Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

nekten yapılması kararlaştırılan aktarmalar ise ekli Tablo - IV ve Tablo V'de, 
Gösterilmiştir. ' ." , '. • 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İlyas Ak t as 

Samsun 

Başkanvekili 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya . 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Mehmet Nedim Budak 
. Ankara 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

((Muhalefet Şerhim eklidir) 



Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Nam i Çağan 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Z. Selçuk Maruftu 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Işın Çelebi 
İzmir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 
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Zeki Ergezen 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Nihat Matkap 
Hatay 

Timurçin Savaş 
Adana 

Güneş Taner 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

R 

(Mu 

(Mu 

(Mu 



Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya, 

Refaiddin Şahin 
Ordu 
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Alaettin Kurt 
Kocaeli 

M. Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

((Muhalefet Şerhim eklidir) 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 
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' MUHALEFET ŞERHİ 

Hükümet tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan - Bütçe Komisyonun 
aşağıdaki mülahazalarla ret (kırmızı) oy vereceğimizi arz ederiz. 

— Bütçenin dayandığı ifade edilen ekonomide dengeleme üretim ve atılım programı ile 
lanmadığı, 

— 1992'de % 5,5'luk kalkınma hızı 1992*de % 42'lik enflasyon hedefi, 
—• 32 trilyonluk bütçe açığı gibi bütünlük teşkil etmesi gereken makro hedeflerle tutarlı b 
— 32 trilyonluk bütçe açığının bu rakamın üzerinde olacağı; 
— Yıl sonunda enflasyonun % 42 olmasının mümkün olmadığı; 

—- Kamu kesimi borçlanma gereğinin (PSBR) % 8,8'e düşmesinin inandırıcı olmayacağı; 
— Kurun düşük tutulması sonucu transfer ödeneğinin çok yetersiz kalacağı, 
— 139,7 trilyonluk vergi gelirinin aflar nedeniyle, toplanamayacağı ve vergi ödememenin 
— Bir devlet bakanının enflasyon olan ülkede işadamı vergi vermez diye, vergi ödemem 

Bakanlığının; «en kutsal kazanç vergilendirilmiş kazançtır» sloganı ile tezat teşkil ettiği; 
— Vatandaşı ezen vasıtalı vergi üzerine gidilip, kazanandan vergi alınmasını öngören va 

nun bütçe içinde bulunmadığı, 

— Fonlara karşıyız deyip, fonların devamı gibi samimiyetsiz önce söylediğini inkâr eden 
Yatırım bütçesinin küçülmüş1 olduğu; 

— Bütçede personel ödeneklerinin, enflasyonun altında kalacağı endişesini duymuş olmamı 
— Seçimlerde vaadedilen tüm ülkede asgarî ücretin vergi dışı kalacağına dair, emarenin b 

— Erken Emeklilik Yasası ile sosyal güvenlik kuruluşlarının ağır bir aktüerya sıkıntısına 
daha da fazla ölçekte görülecektir) 
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Ezcümiîe, bu bütçenin inandırıcı, samimi olmadığı görüşü ÜQ, biz aşağıda .imzaları bu 
oyu veriyoruz. 

Arz olunur. 29.2.1992 

°rof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

•Selçuk Maruflu 
îstanbul 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

Mehmet Nedim Bu 
Ankara 

Işın Çelebi 
îzmir 

Güneş Taner 
îstanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkede işsizlik ve geçim sıkıntısı büyük boyutlara varmış ve daha da büyümekte iken, 
giderlerle transferlere tahsis edilmiş bu bütçe, yapılan hesaplamalara göre 50 - 55 trilyonu geç 

- Bozuk vergî sistemi ve felsefesi ile de durum daha kötüleşmektedir. Hükümet bu sistem 
tiyle bu kötüleşmeye hız kazandırmaktadır. , 

Ülkenin kaynaklarının iyi değerlendirilemediği, mevcudun da ülke insanının problemleri 
gerçektir. -

İthalat rejiminde israf ve lüks hâkim durumdadır. 
Bütçe açığı yine, zaten büyük sıkıntılar içerisinde olan fakir fukaraya yüklenecek son 

mutsuzluğa götürülecektir. 
1992 bütçesinin bu haliyle ülkeye dar gelen olumsuz gelişmelere sebep olacak bir bütçe o 

^erhimizdir. 28.2.1992 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Doç. Dr. Abdullah Gül 
Konya Kayseri 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1992 Konsolide Bütçe Tasarısının temel aldığı hedefler ve tahminler arasında tutarlılık 
yon, % 42 dönem sonu enflasyon, % 5,5 kalkınma hızı, vergi gelirlerinde % 77,7 artış, 32 
ğında iddialı hedefler olarak görülmemekle beraber, izleneceği belli olan iktisat politikası so 
sızdır. Yatırım harcamalarına ancak bütçenin % 13'ü oranında pay ayrılabilmiştir. 

1992 Malî Yılı Konsolide Bütçesi, bir istikrar paketi ve vergi reformu paketi ile destek 
nomik hedefler arasında bir öncelik sıralaması yapılmamıştu*. Bireysel refaha ve bütün mak 
tenmektedir. Buna karşılık iş çevrelerinin, bankaların ve bilim adamlarının 1992 için tahmin 
çok farklıdır. Bütçe hedeflerinin tutmaması, T. C. Merkez Bankasının borçlanma programın 
satacaktır'.. 

İç ve dış borç faiz Ödemeleri dolayısıyla geçmiş yılların da izlerini taşıyan 1992 Konsol 
sinmelerine uygun olmadığı kanısındayım. ,'•' 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Bu bütçe ile enflasyonu önlemek mümkün değildir. 
2. Devletin iç. ve dış borçları konusunda yeterli değildir. 
3. 'Türk milletinin refahını sağlayacak sanayileşme hedeflerine ulaşmak mümkün görülme 
4. İşsizliğ'in önlenmesi için gerekli tedbirler alınmamıştır. Bu bütçe ile işsizliği önlemek m 
5. Kalkınma için gerekli şartların hazırlanmadığı görülmektedir. 



TABLO (I) 

EKONOMİK AYRIMA GÖRE 1992 YELİ GENEL, KATMA VE KONSOL 

GENEL'BÜTÇE 
Cari (Hizmet Ödeneği 

a) Personel pdeneği 
ib) 'Diğer Cari Hizmet Ödeneği 

Yatırım Ödeneği 
Transfer Ödeneği (1) 
KATMA BÜTÇE 
Cari Hizmet Ödeneği 

a) Personel Ödeneği 
t>) Diğer Cari Hizmet Ödeneği 

Yatırım Ödeneği' 
Transfer Ödeneği 

TOPLAM 

1992 Yılı 
Önerisi 

2O6.&80.O 
85.7893 
66.795.0 
18.994.3 
9.994.4 

111.096.3 
33.529.6 
14.700.7 
13.205.0 
1.495.7 

17JQ05£ 
1.823.3 

240.409.6 

K 
Ekl 

+ 
-....+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
'+ 

+ 

'+ 

(1) Hazine yardımı dahil 
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HAZÎNE YARDIMI (—) 
KONSOLİDE BÜTÇE 
Cari Hizmet Ödeneği 

- a) Personel Ödeneği 
•b) Diğer Cari Hizmet Ödeneği 

Yatırım Ödeneği 
Transfer ödeneği (1) 

(1) Hazine yardımı hariç 

1992 Yılı Kom 
Önerisi İEklene 

32.529.6 +' 
207.880.0 + 
100.490.0 + 
80.000.0 
20.490.0 +•• 
27.000.Ö + 
80.390.0 + 
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Kuruluşun Adı 

ıSahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
'Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Çevre Bakanlığı 

Hükümetini 
Teklifi E 

157 100 
1 621 900 
53 580 503 
30 305 708 
1 372 710 
9 780 005 
1 087 070 
3 263 736 
462 845 
277 250 
530 180 
959 757 

1 559 700 
420 500 
65 467 

206 880 000 
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TABLO - m 

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERİN, CARİ, YATIRIM VE TRANSFERL 
ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİNT 

Cari 'Yatırım 

Kuruluşun Adı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı •_• - ' 
Damştay Başkanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji. İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Eklenen 

• — ' • • 

— . 
— 

900 
— 

3 080 
23 000 

250 
' .. . : — 

4 600 
- — • ' 

643 

15 000 

Düşülen 

__ 
—' 
—. 

500 
— 

80 
23 000 

. . . : — - • . . • 

' ; 

— 
'-

Eklenen 

5 000 
— : 

17 200 
— 

10 000 
— 
— 
— 

31 000 
4 000 

10 000 
5oa 

50 
16 000 

Düşülen 

— 
2 8 

17 2 
— 
— 

. — 
— 

' . ' • — 

— 
.— 
-— 

• • — 
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Cari 

Kuruluşun Adı Eklenen Düşülen 

Sağlık Bakanlığı — — 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı —> — 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 500 —• 
Çevre Bakanlığı — — 

TOPLAM 49 973 23 580 

Yatırım 

Eklenen Düşülen 

76 200 73 200 
— — 
- r . — 
— — -

169 950 93 200 
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TABLO (IV) 

TBMM PLAN VE BÜTÇE -KOMİSYONUNDA MALİYE VE: G Ü 
BÜTÇESİNİN «YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ» 

-• -ÖDENEĞİN «KURULUŞLAR İTİBARİYLE DAĞI 

Kuruluşun Adı İşin Adı 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Afetler Fonuna ödenmek üzere 

Kültür Bakanlığı -

—- Yurt dışındaki eski eserlerin bakım 
—• Yurt dışındaki eski eserlerin t a k ı m 
— Yurt dışındaki eski eserlerin bakım 

— Pamukkale'nin kurtarılmasına ilişki 
rım giderleri 

. — Pamukkale ile ilgili kamulaştırma 
— Amasya Hamdullah Efendi ve Mer 

beleri onarımı 
— Burhaniye Kütüphane 'inşaatı 



Kuruluşun Adı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

İşin Adı 

Gebze-Şile yolu 
Biga-Çan yolu 
Adana Karaisalı yolu 
Kâlıta-Gerger yolu 
Adıyaman-Yeşilyurt yolu 
Muğla-Kale yolu 
Susurluk-Karacabey Ayr. M. Kemalpa 
Konya-Karaman Ayr. Belören Hadım 
Bandırma-Denizkent yolu 
Bolu Gölkaya, Çilimli, Yığılca yolları 
Erzin Ayr. Dörtyol Hatay yolları 
Diyarbakır-Mardin Ayr. Batman yolu 
Çaygören II. merhale projesi karayol 
Erzincan-Pülümür yolu 
Bandırma-Erdek yolu 
Nallıhan Göynük ayrımı 
Konya Ereğli ayrımı Kalkım Çumra y 
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Kuruluşun Adı 

Devlet Su filleri Genel Müdürlüğü 

İşin Adı 

Biga-Bakacak projesi 
Konya Beyşehir Suğla projesi 
Konya Beyşehir Kıreli projesi 
Adıyaman Çamgazi projsie ' 
Burdur Karaçal projesi 
Denizli Baklan projesi 
Çarşarriba Ovası drenaj projesi 
Aşağı Yeşilırma'k projesi 
Altınova-Mâdra Barajı 
Ergene-Taşkın projesi 
Küçük su işleri . - ' 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

,• Sosyal Hizmetle ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 

— Köy İçme sulan için 

Kırklareli Çocuk Yuvası inşaatı altyapısı i 
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ÜNİVERSİTELER 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

— Süper Bilgisayar Alımı 
— Bilgisayar Araştırma ve Uygulama" Merkezi İnşaatı 
— Kalp ve Göğüs Cerrahisi İnşaatı 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

— Çorlu Meslek Yüksekokulu İnşaatı 

— Kırklarli Meslek Yüksekokulu. İnşaatı 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

— Radyoloji Onkoloji için Linear/Aeceleratör cihazı 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

— Göz Ana'bilim Dalı Ultrasonik Pakimetri Endolazer cihazı 

25 5 

17 0 
5 0 
3. 5 

4 0 

2 P 
2 Ö 

5 0 

5 0 

2 0 

2 0 



— 32 — 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

— Kavşak Alanı Kamulaştırması 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

—-Fatih Eğitim Fakültesi Kamulaştırması 

— İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı 
— Rize Meslek Yüksekokulu Makine Teçhizat Alımı 
— Eğitim Yüksekokulu İnşaatı 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

— Gülnar Meslek Yüksekokulu İnşaatı 
— Niğde Meslek Yüksekokulu Bor Dericilik Bl. İnşaatı 
— Niğde Eğitim Yüksekokulu İnşaatı 
— Kampus Merkez Kafeterya İnşaatı 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

— Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Altyapı İnşaatı 
— > Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Lojman İnşaatı 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

Araştırma, Uygulama Hastanesi 1.- Kısım 2. Etap İnşaatı 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

12 0 

12 0 

10 

— Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Merkezi Ortapedi 
Kliniği Onarımı 1 8 

•— Baskı Makinesi Alımı 5 0 
— Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Bina Onarımı 3 5 
— Mühendislik Fakültesi Bina Onarımı (Avcılar, Kampusundaki 

Binanın Çatı Onarımı) 5 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ . 1 5 

Keban ve Tüneli Meslek Yüksekokulu Bina Onarımı 1 5 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Gölet Arazisi Kamulaştırması 
Öğrenci Laboratuvarı Teçhizi 
Rektörlük, Fakülte ve Enstitülerin Büyük Onarımı 
Ziraat Fakültesi İnşaatı 
Eğitim Yüksekokulu İnşaatı 

4 0 

5 
5 

1 0 
1 0 
1 0 
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

— Kampus Alanının Telörgü ile Çevrilmesi 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ .*' 

:— Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı ' 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 

— Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine ve Teçhizatı 2 

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

— Rektörlük Fakültesi, Yüksekokullar Enstitüleri Büyük. Onarımı 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

—• Beytepe Kampusu Merkezî Isıtma Şubekesi ve Isı Santralı Re
vizyonu •' 
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MARMARA. ÜNİVERSİTESİ , 1 

— Rektörlük, Fakülte, Yüksekokullar, Enstitüler Makine Teçhizatı 
(Patoloji Laboratuvarı için) 1 

— Türkiye Araştırma Enstitüsü Makine ve Teçhizatı 

. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1 

— Bilgisayar Ünitesi Satın Alımı 1 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

— Elektrik, İnşaat ve Bilgisayar Laboratuvarı Makine ve Teçhizatı 
ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 119 

GENEL TOPLAM 393 



— 36 — 

TABLO (V) 

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
MAHYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN 

YEDEK ÖDENEK» TERTİBİNE KONULAN ÖDENEĞİN 

Kuruluşun Adı İşin Adı ' 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı — Gübre Sübvansiyonu 
Kültür -Bakanlığı — Eski Eser Alımı 
Karayolları Genel Müdürlüğü —• Merzifon - Alıcık Gümüşhacıkö 

Amasya Ortaköy yollan onarım 
Turizm Bakanlığı — TÜGEV'e yardım 
Ankara Üniversitesi — Yatırım borcu için 
Gaziantep Üniversitesi —• Yatırım "borcu için 

TOPLA 



(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 





D A İ R E L E R 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık . \ 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn. Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
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A — CETVELİ 

Cari 
Personel Diğer Cari Toplamı 

576.300 
20.700 
72.849 
7.000 

200.000 
120.000 
220.000 
38.000 
58.000 
70.000* 

2.250.000 
635.000 
150.000 

2.300.000 
10.500.000 
1.400.00Ö 
5.700.000 
1.600.000 

50.000 

157.385 
13.083 
23.641 
4.500 

162.000 
16.500 
50.000 

. 4.600 
10.900 
40.000 
29.500 
36.000 
19.750 

446.000 
12.850.000 

164.600 
525.000 

1.660.000 
50.643 

733.685 
33.783 
96.490 
11.500 

362.000 
136.500 
270.ÖOO 
42.600 
68.900 
110.000 

2.279.500 
: 671.CÖO 
. 169.750 
2.746.000 

23.350.000 
1.564,600 
6.225.000: 
3.260.000 
100.643 

Yatır 

55 
. 

77 
3 

586 
66 
9 
21 
18 
25 
29 
76 
45 
185 
17 
221 
577 
583 
45 



D A İ R E L E R 

Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağbk Bakıcılığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Çalışma ve S. Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Çevre Bakanlığı 

Genel Bütçe Toplamı 

Cari 
Personel Diğer Cari Toplamı 

7O0.OCO 
2.500.151 

25.500.000 
900.000 

7.500,000 
130.000 

2.600.000 
100.000 
130.000 
120.000 
23.000 
500.000 
-110.000 

14.00 

310.000 
437.691 
830.000 
15.200 

820.000 
14.200 
.94.000 
25.000 
24.600 
10.800 
6.600 

94.000 
66.000 
8.500 

1.010.000 
2.937.842 

26.330.000 
915.200 

8.320.000 
• 144.200 
2.694.000 
125.000 

. 154.600 
130.800 
29.600 

594.000 
176.000 
22.500 

66.795.000 19.020.693 85.815.693 

Yatı 

T6 
237 

2.462 
429 
793 
660 
479 
329 
23 
366 
928 
452 
220 
29 

10.071 



f 

» • 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 
Ek Vergi 
Taşıt Alım Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi . 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 
Tapu Harçları 
Yargı Harçları 
Noter Harçları 

G E 
Madde 

1 400 00 
400 00 
270 00 
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A Ç I K L A M A 

4 . Pasaport ve Konsolosluk Harçları 
5 Trafik Harçları 
6 Diğer Harçlar 

' DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
1 Gümrük Vergisi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alman Gümrük 
Vergisi 

2 Akaryakıttan Alman Gümrük Vergisi 
3 Tek ve Maktu Vergi 

2 İthalde Alman Katma Değer Vergisi 
3 İthalat Damga Resmi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden İthalde Alman 
Damga Resmi 

2 ' Akaryakıttan İthalde Alınan Damga Resmi 
4 Ulaştırma Alt Yapüan Resmi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alman Ulaştırma 
Alt Yapıları Resmi 

2 Akaryakıttan Alman Ulaştırma Alt Yapılan Resmi 

G 
Madd 

280 
100 
450 

1 '900 
25 

115 

v 

3 500 
750 

1 350 
450 



G 
A Ç I K L A M A Madde 

KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan Vergiler Artıkları 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HÂSILATI ve DEVLET PAYLARI 
Devletçe Yönetilen Kurumlar Hâsılatı 

1 Resmî Basımevleri, Okullar ve Diğer Kurumlar 
Hâsılatı ^ . 95 

2 Katma Bütçeli İdarelerin Gelir Fazlaları 
Devlet Payları " 

1 Mükerrer Sigorta Şirketlerinden Alman 72 
2 Petrolden Devlet Hakkı 55 
3 Petrolden Devlet Hissesi 650 00 
4 Madenlerden Devlet Hakkı 60 00 

5 Oyun Kâğıdı Gelirleri 6 
Belli Giderler Karşılığı Gelirler 

1 Kambiyo Murakabesi Mukabilinde Cumhuriyet 
Merkez Bankasından Alman 20 
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A Ç İ K L A M A 

2 Teftiş Mukabili Şirketlerden Alınan 
4 T. C. Merkez Bankası Safi Hâsılatı 

DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 
1 Taşınmaz Mallar Gelirleri 

1 Taşınmaz Mallar Satış Bedeli 
2 Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri 

2 Taşınır Mallar Gelirleri 
l1 Taşınır Mallar Satış Gelirleri 
2 Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 

3 Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri 
1 İktisadî Devlet Teşekküllerinden Gelirler 
2 İştirakler Gelirleri 
3 Döner Sermayelerden Gelirler 
4 Diğer Cüzdan Gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ ve İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 

1 Faizleri 
2 Tavizlerden Geri Almanlar 
3 İkrazlardan Geri Almanlar 

G 
Madde 

300 0 
600 O 

28 0 
250 0 

5 350 0 
. 80 0 
620 0 
12 O 
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A Ç İ K L A M A 

CEZALAR 
Para Cezaları 
Vergi ve Zam Cezaları 
Trafik Cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli Gelirler 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 

ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve Yardımlar 

FONLAR 
Akaryakıt İstikrar Fonundan Hazineye Yatırılacak 
Miktar 
Merkez Bankasındaki 34. No. lu NATO Hesabından 
Hazineye Devrolunacak Miktar 

G E 
Madde 
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G 
A Ç I K L A M A Madd 

Tarımsal İhracat Fonu . 
Fonlardan Aktarılacak Miktar 

VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 

GENEL TOPLAM 



A. W G§aW§İI 
(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi - Numarası 

Kanun 
» 

». 
» 

27.11.1336 
14. 4.1341 

17. 2.1926 
22 . 2.1926 

66 
- 618 

743 
748 

1 . 3 . İ926 765 

20. 
20. 

7. 
10. 

27. 
26. 

4. 
5. 

6'. 
6. 

1 , 
.5, 

,1926 
1926 

.1926 

.1926 

.1927 

.1927 . 

815 
867 

904 
927 

968 
1050 

Ö 2 E 

1925 VE DAHA EVVELKİ Y 
İstiklal Madalyası Kanunu. 
Limanlar Kanunu. 

1926 YILINA AİT 
Türk Kanunu Medenisi. (Değişiklik : 13.7 
Envali Milliye ve Metrukeden veya Ma 

lediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkı 
Türk Ceza Kanunu. (Değişiklikler: 29. 

2305; 22.1.1983-2787; 22.9.1983-2891; 3.1 
3369; 26.5.1988-3445; 14.2,1988-3506; 29.1 
3756). 

Kabotaj Kanununun 5 inci maddesine g 
Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep 

Kanun. (Değişik : 6.5.1960 - 7473) 
Islahı Hayvanat Kanunu. (Değişik : 17.5.1 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstism 

nun. (Değişiklikler : 28.11.1933 - 2376; 14.6.19 
1927 YILINA AİT 

Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil Se 
Muhasebei Umûmiye Kanunu, (Değişik 

5.11.1988 r 3483) 
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Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
. Dayanakları -

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 2 i . 6.1927 1111 Askerlik Kanunu. (Değişiklikler: 20.3 
3031; 1.12.1984-3081; 28.4.1987-3358; 25.1 

» 21. 6.1927 1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
26.5.1988-3445) 

» 25. 6.1927 .1160 Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun. 

1930 YILINA Aİ 
» 22. 2.1930 1567 Türk Parasının Kıymet;ai Koruma Hakk 

(Değişiklikler: 15.2.1954-6258; 8.3.1966-

. 1932 YILINA A 
» 7. 1 . Î932 1918 Kaçaklığın Men ve Takibine Dair Ka 

17.1.1940-3777; 29.8.1956-6829; 1.9.1956-
11.6.1985-3217) 

» 9. 6.1932 2004 îcra ve tflas Kanunu. (Değişiklikler: 3 

1933 YILINA A 
» 12. 6.1933 2308 Şirketlerin Mürura Zamana Uğrayan K 

nin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun. 

1934 YILINA A 
» . 14. 6.1934 2510 İskân Kanunu. 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

5 . 

22 . 

20 . 

11 

10 
5 

2 . 
24 

20 

7.1934 

12.1934 

4.1936 

12.1936 

2.1937 
5.1937 

6.1937 
12.1937 

6.1938 

2582 

2644 

2950 

3078 

3122 
3167 

2/6738 
3290 

3468 

Ö Z E 

Kanun 
» 

10. 7.1940 
30 . 12 .1940 

3894 
3959 

. Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve İsla 
Hakkında Kanun. 

Tapu Kanunu. 

1936 YILINA AİT 
Vakıf Mallarının Taksitle Satılması ve K 

lanılması ve Emanetten İdare Edilen Mülha 
Alınması Hakkında Kanun. 

Tuz Kanunu. (Değişiklikler : 13.2.1952-58 

1937 YILINA AİT 
Öğretici ve Teknik Filmler Hakkında Kanu 
Kara Avcılığı Kânunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz E 

1938 YILINA AİT 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler ve M 

lara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun. 

1940 YILINA AİT 
Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu. 
T. C. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşki 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
, Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 8. 

10. 

25. 

8. 

3. 

6 

6 

5 

7 

6 

1942 

1946 

1948 

1948 

1949 

4250 

4922 

• 5202 

.5254 

5422 

10. 

18. 
2. 

15. 
15. 

6 

1 
3 
7 
7 

1949 . 

.1950 
1950 
1950 
1950 

5441 

5516 
.5584 
5680 
5682 

Ö Z E 

1942 YILINA A 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı K 

9.4.1955 -.6552; 9.4.1955 - 6553; 22.6.1984 - 3 
1946 YILINA A 

Denizde Can ve Mal Korunma Hakkınd 

v 1948 YILINA A 
Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş 

lerin Yok Edilmeleri Hakkında Kanun. 
Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Ver 

(Değişiklik : 10.7.1981 - 2488). 
1949 YILINA A 

Kurumlar Vergisi Kanunu. (Değişikli 
27.12.1980-2362; 5.1.1982-2573; 14.1.1984 
31.3.1987-3332; 24.6.1987 3380; 5.11.1988 
20.1.1989-3571; 20.12.1990-3689) 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 

1950 YILINA A 
Bataklıkların. Kurutulması ve Bundan 
Posta Kanunu. 
Basın Kanunu. (Değişiklikler : 15.5.197 
Pasaport Kanunu. (Değişiklikler : 27.2. 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 23. 

10. 

21. 

18. 
21 . 

11. 
27. 
10. 
7. 

18. 

22 

5. 

7. 

7 

12 
12 

1 
1 
2 
3 

5 

6 

1951 

1953 

1953 

1953 
1953 

1954 
1954 
1954 
1954 

.1955. 

. 1956 

5775 

6136 

6183 

6200 
6207 

6219 
6237 
6245 
6326 

6570 

6747 

Ö Z E 

1951 YILINA AİT 
Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine 

1953 YILINA AİT 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

(Değişiklikler: 22.6.1979-2249; 29.9.1980-23 
26.5.1988 -3488) . 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakk 
19.6.1963 - 251; 28.11.1980-2347; 8.2.1984-2 
10.12.1988-3505) 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşk 
Avukatlar Yardımlaşma Kanunu. 

1954 YILINA AİT 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Kanunu. 
Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun. 
Harcırah Kanunu. (Değişiklikler: 26.5.1 
Petrol Kanunu. (Değişiklikler: 13.5.1955 

1955 YILINA AİT 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 

22.1.1985 - 3151)' 
1956 YILINA AİT 

Ş,ker Kanunu. (Değişiklik : 12.11.1960 
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Kanun 

> 

Vergi, 

Çeşidi 

Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi Numarası 

13 

31 

7.1956 

•8 .1956 

6802 

6831 

Kanun 

9 . 6.1958 

Ö Z E 

7126 

1 1 . 
8 . 

2 1 ; 

6 . 

10 

18 

2 
6 

12 

5 

9 

İ l 

1959 
1959 

1959 

1960 

1960 

1960 

7201 
7338 

7397 

' 7471 

79 

132 

Gider Vergileri Kanunu. (Değişiklikler 
19.4.1981'-2447; 11.12.1985-3239) 

Orman Kanunu. (Değişiklikler: 27.9.19 
11.11.1988-3493) 

1958 YILINA A 
Sivil Müdafaa Kanunu. (Değişiklik : 12 

1959 YILINA A 
Tebligat Kanunu. (Değişiklik": 15.6.19 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. (D 

11.12.1980-2353; 27.1.1982-2591; 27.4.198 
5.11.1988-3482) 

Sigorta Murakabe Kanunu. (Değişiklik 

1960 YILINA A 
T.C. Ordusu, Subay. Asker, Memur 

Dair Kanun. 
Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî 

larının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdası 
(Değişiklikler: 27.5.1983-2831; 20.6.1989-3 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Ka 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kamın 

Kararname 

J\ anun 

2 . 1 . 1 9 5 1 

6 1.1961 

10. 1.1961 

12. 1.1961 

6 . 8.1962 

2 3 . 2.1963 

28 . 2 . 1963 

189 

193 

213 

224 

Ö Z E 

1S€1 YILINA AİT 
Milli Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçla 

Kullanılan GayrimenkuUerin Lüzumu Kalma 
Hakkında Kanun. 

-Gelir Vergisi Kanunu. (Değişiklikler: 28 
484; 28.12.1967-980; 12.7.1975-1922; 23.10 
2454; 5.1.19S2-2574; 31.12.1988-2772; 14.1 
3239; 11.11.1986 - 3319; 30.6.1987-3393; 10.12 
3689). 

Vergi Usul Kanunu. (Değişiklikler: 28 
2365; 5.5.1981-2455; 29.6.1982-2686; 22.1. 
3094; 17.4.1985-3181; 4.6.1985-3210; 11.12 
3505; 20.12.1990 - 3689; 7.9.1991 - 3762). 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Ha 

1962 YILINA Aİ 
6/763 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1963 YILINA Aİ 
197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu. (Değişi 

10.12.1988-3505) 
210 Değerli Kâğıtlar Kanunu. (Değişiklikler 

11.10.1985-3239) 



C/10 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 5 . 7.1963 

1 1 . 7.1963 

1 , 7 . 1964 

2 7.1964 

14. 7.1964 

17. ' M 9 6 4 

14. 7.1965 

261 

269 

488 

492 

500 

506 

657 

Ö Z E 

İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerl 
birlere Dair Kanun. 

Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılm 
Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmes 
(Değişikl i ler : 10.9.1977-2107; 3.10.1983-2 

1964 YILINA Aİ 
Damga Vergisi Kanunu. (Değişiklikler 

25.1.1981 - 2367; 18.10.1981 - 2535; 7.1.1982 
5.11.1988-3482; 10.12.1988-3505; 20.12.1990 

Harçlar Kanunu. (Değişiklikler: 1.6.19 
2366; 22.3.19.81-2430; 27.1.1982-2588; 13.4 
3505; 20.12.1990 - 36S9; 16.5.1991-3717). 

Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askerî Bi 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri 
(Değişiklikler : 10.6.1975-1908; 25.8.1977-2 

Sosyal Sigortalar Kanunu. (Değişiklikle 
9.7.1987-3395) 

1965 YILINA Aİ 
Devlet Memurları Kanunu. (Değişiklikle 

29.11.1984 - KHK/243; 24.12.1986 - KHK/265 
328; 10.4.1989-KHK/366) 
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Vergi, Resim ve.Diğer Gelirlerin . 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 

» 
» 

K anun 

20. 
29 . 

2 . 

12. 
20 . 

27 . 

ı .1966 
12.1966 

2.1967 

2.1967 
4.1967 

7.1967 

717 
818 

827 

828 
854 

926 

23 . 1 .1968 

3 1 . ^ .1969 
29 . 4.1969 
30. 5.1969 

992 

Ö Z E 

1966 YILINA AİT 
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 

1967 YILINA AÎT 
Ulaştırma Alt Yapılan Resmî Kanunu. (Rı 

(Değişiklikler : 21.1.1982-2582; 20.6.1989-35 
İthalde Alınacak Damga Resmî Hakkında 
Deniz İş Kanunu. (Değişiklikler: 23.10.1 

11.12.1982-2762) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu 
29.11.1984 - KHK/243; 24.12.1986 - KHK/265;' 2 
10.4.1989-KHK/3 66) 

1968 YILINA AİT 
1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 

1969 YILINA AİT 
1137 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yap 
1164 Arsa Ofisi Kanunu. (Değişik : 28.7.1981 -
1177 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. (Değişi 

3.6.1986-3291) 



— C/12 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
. Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

> 

2-

* • 

Kararname 

Kanun 
3> 

s> 

, 1 4 . 

29 . 

2 9 . 

29 . 

10. 

2 2 . 
13 
25. 

1 .1970 

1 .1970 

7.1970 

7.1970 

8.1970 

3.1971 
5.1971 
8.1971 

1211 

1216, 

1318 

1319 

7/1101 

1380 
1402 
1475 

s> 
2> 

» 

5 . 
9 . 

19.. 

2 .1972 . 
3.1972 

7.1972 

1512 
1571 

1615 

Ö Z 

1970 YILINA A 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

3.6.1986-3291) 
1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanu 

Finansman Kanunu. r(Taşıt Alım Verg 
26.3.1981-2433; 6.12.1984-3089; 31.3.1988 

Emlak Vergisi Kanunu. (Değişiklikler 
10.9.1977-2104; 11.12.1980-2350; 18,10.19 
11.12.1985-3239) 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

1971 YILINA A 
Su Ürünleri Kanunu. (Değişik : 28.5.19 
Sıkıyönetim Kanunu. (Değişik : 19.9.19 
İş Kanunu. (Değişiklikler : 12.7.1975 -

11.11.1988-3493) 

1972 YILINA A 
Noterlik Kanunu. 
Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yap 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem F 
Gümrük Kanunu. (Değişiklikler: 27.2.1 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun . 18. 5.1973 1719 

Kararname 1 . 10 . 1973 7/7202 

» 19. 1 .1974 7/7699 

' > 1 . 3.1974 7/7877 

> 29 . 8.1974 7/8810 

Kanun 7 . 7 . 1975 1917 

» 29. 8 . 1972 2108 

K.H.K. 2 8 , 9 1979 31 

— C/13 — 

Ö Z E 

1973 YILINA AİT 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum 

lerinden Çifte Vergilendirmenin önlenmesine 
sine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

. 1974 YILINA AİT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu Ku 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

Destekleme Fonu Kurulması) -
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1975 YILINA AİT 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığ 

den Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu 

1977 YILINA AİT 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya 

1979 YILINA AİT 
237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 

rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnam 



— C/14 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

'Kanun 

Kararname 
Kanun 

7 .11 .1979 

2 1 . 1 . 1980 
2 3 . 9.1980 

11 . 9.1981 

16.10.1981 
4 .11 .1981 
6 .11 .1981 

2253 

5. 

20. 

1 
26. 
30. 
21. 

2 

3 

4 
5 
.7 
8 

1981 

1981 

1981 
1981 
1981 
1981 

2380 

2431 

2443 
2464 
2499 

• -2514 

Ö Z E 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gör 
Kanun. 

1980 YILINA Aİ 
8/167 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkmd 
2302 • Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılını 

Kurulması» Hakkında Kanun. 

1981 YILINA Aİ 
Belediyelere ve il özel İdarelerine Gene 

Hakkında Kanun. (Değişiklikler : 15.5.1984 -
Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında K 

5.1.1982-2571) 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hak 
Belediye Gelirleri Kanunu. (Değişiklikl 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizme 

2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N 
pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 

2533 Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun. 
2547 Yükseköğretim Kanunu. (Değişiklik : 1 
2548 Gemi Sağlık Resmi Kanunu. (Değişiklik 



— C/15 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

K.H.K. 

Kanun 

» 
' . » • 

» 

Kanun 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

14 

14. 

1.6, 
' 6 . 

16. 

20 . 
1 1 . 

22 . 
5 . 

18. 

9 . 
9 . 

1.1982 

. 1 1982 

3.1982 
10.1983 

3.1982 

5.1982 
8.1982 

2.1983 
4.1983 
6.1983 

8.1983 
8.1983 

35 

2581 

. 2634 
2908 

2637 

2674 
2698 

2801 
2813 
2845 

2872 
2873 

1982 YILINA AİT 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerl 

(Değişiklikler : 24.2.1982 - KHK/37; 21.7.1982 
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi v 

kında Kanun. 
Turizmi Teşvik Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangl 

Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasının On 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cu 
Menfaatlerinin Tazminine İlişkin 4 Haziran 1 
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Karasuları Kanunu. 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları K 

1983 YILINA AİT 
Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 
Telsiz Kanunu. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulu 

Kanun. 
' Çevre Kanunu. (Değişiklikler : 19.6.1986-

Millî Parklar Kanunu. 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» ' 

K.H.K. 
» 

Kanun 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

1 1 . 8.1983 
8 . 9 .1983 
•6.10.1983 
6 .10 .1983 

6 .10 .1983 
6.10 .1983 

13 .10 .1983 .. 

14 .10 .1983 
17.10.1983 

17.10.1983 
17.10.1983 

22 .10 .1983 

.2876 
, 2886 

90 : 
91 

2908 
2911 
2918 

2920 
2924 

2925 
2926 

2930 

Kanun 
» 

2> 

» 

22 .10 .1983 
27 . 10 .1983 

3 .11 .1983 
8 .11 .1983 

2432 
2935 

2937 
2941 

— C/16 — 

Ö Z 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku 
Devlet İhale Kanunu. 
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kan 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında K 
Dernekler Kanunu. (Değişiklik : 12.4.19 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
KarayoUan Trafik Kanunu. (Değişik 

330; 11.11.1988 -3493; 28.4.1989 - 3538) 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

lik : 7.9.1991 -3763)- , -
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ç 

(Değişiklik: 11.11.1988-3493) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ar 

30.12.1978 Tarihinde İmzalanan Türk - L 
Kurulmasına Dair Anlaşma ile Ortak Den 
Eklenmesine İlişkin Mektupların Uygun Bul 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Ya 
Olağanüstü Hal Kanunu. (Değişiklik : 

•16.12.1990 -KHK/430). 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İst 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 



:/i7 — 

Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi 

8.11.1983 
11 .11.1983 
19.11.1983 
22.11 .1983 

8 . 2 . 1984 
15. 2.1984 

8. 2.1984 

Numarası 

v 2942 
2946 
2957 
2960 

• 2974 
2976 
2978 

3.1984 

1 3 .1984 

17. 3.1984 

17 
24 

1985 
1984 

20 . 6.1984 

2981 

2982 

2983 

2985 
3007 

3016 

Ö Z E 

Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 
Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Ta 
Boğaziçi Kanunu. 

1984 YILINA AİT 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bo 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kan 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkmda Kanun 

11.12.1985-3239) 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 

6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin D 
(Değişiklikler : 7.6.1986 - 3290; 26.5.1987 -3366 

Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncel 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tan 
(Değişiklik : 30.6.1982-3393) 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımla 
(Değişiklik : 3.6.1986 - 3291) 

Toplu Konut Kanunu. (Değişiklikler: 8. 
Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edile 

Kanunu. -
20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekond 

tirilmesine Dair Kanun. 



C/18 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin. 
Dayanakları ' 

Cesidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

Kanun 

» 

» 

2> 

» 
» 

» 

» 

» 

9 . 

9 

28 

28 

' 9 
16 
16 

16 

21 

2 

7.1984 , 

7.1984. 

7 . 1984 

7.1984 

10 .1984 
10.1984 
10 . 1984 

10.1984 

10.1984 

11.1984 

. 3030 

3032 

3035 

3040 

3045 
3053 
3054 

3055 

3060 

3065 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi H 
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile B 

8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özel öğ 
lerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesin 
Hakkında Kanun. 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbo 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. • 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 

ile Türkiye - Büyük Millet Meclisi Hesapla 
rietçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Bakanların Temsil Ödene 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhur 
lak ve Emlak Haklarına Dair Sözleşmenin 
kında Kanun. 

Katma Değer Vergisi Kanunu. (Değiş 
11.11.1986-'3316; 31.3.1987-3336; 30.6.198 



C/19 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

» 

» 

» 
» 
» 

Kanun 
» 
» 

» 

» 

» 

6.11 .1984 

20.11.1984 

1.12. 1984 

1.12,1984 
15.12.1984 
19.12.1984 
15.12.1984 
19.12.1984 
19.12.1984 

15 . 12 . 1984 

27 . 3 . 1985 

11 . 4..1985 

3066 

3074 

3082 

3083 
3091 
3092 
3093 
3095 
3096 

3100 

3172 

3177 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletle 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hük 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkı 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. (D 
20.6:1989 - 3571) 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Haller 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve,Esasla 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi 
Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Te 
Çay Kanunu. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gel 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin K 

. Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hak 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ö 
Mecburiyeti Hakkında Kanun. (Değişiklikler 

1985 YILINA AİT 
Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İli 

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 
15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî 

nacak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara Dai 
mesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmes 



— C/20 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin ' • . . ' . 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

25, 
8. 

9. 
22. 

4.1985 
5.1985 

5.1985 
5.1985 

3182 
3186 

3194 
3202 

Kanun 25- 4.1985 3182 Bankalar Kanunu, (Değişiklikler: 3.6.1 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikler 

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne D 
İmar Kanunu. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kab 
> 7. 6.1985 3212. Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal v 

Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdı 
tim Görecek Yabancı Personel Hakkında Ka 

» 15. 6.1985 3213 Maden Kanunu. 

» 11 . 6.1985 3215 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince T 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilm 

» 15. 6.1985 3218 Serbest Bölgeler Kanunu. 

> 25. 6.1985 3225 Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, D 
Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve 

Kanun . 2 8 . 6.1985 3226 Finansal Kiralama Kanunu. 
s> 25. 6.1985 3228 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhu 

lığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilen 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/21 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
D ay analdan 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E 

Kanun 25. 6.1985 3229 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriy 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve D 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna D 

» 28. 6.1985 3230 Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarih 
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent E 

» 13.11 . 1985 3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekle 
11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Mill 
Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Say 

( Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
20.6.1989-3571) 

1986 YILINA AİT 
:» 7 . 2 . 1 9 8 6 3257 Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu. 
» 23 . ?,1986 3259 İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiy 
•» 26. 2.1986 3263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşim 

vet Üzerinden Alman Vergilerden Çifte Verg 
susları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmas 

» 4 . 3 . 1 9 8 6 3264 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almany 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilen 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

» 8. 3.1986 3265 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriye 
Tarihli Hampetrol Boru Hattı Anlaşmasına 
Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/22 — 

. Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun . * 
» 

» 
» 

Kanun 
» 

2 5 . 
13 . 

16. 
- 3 . 

14.. 
. 2 0 . 

3.1986 
5.1986 

5.1986 
6.1986 
6.1986 
6.1986 

3269 
3283 

- 3285 
3292 
3294 

: 3297 

» 
» 
» 

K.H.K. 

Kanun 

19 
•19. 
19. 
2 5 . 

• 31 . 

f/1986 
6.1986 
6.1986 
5.1986 

3.Î9S7 

3298 
3303 
3308 
.258 

3332 

Ö Z E 

Uzman Erbaş Kanunu. 
Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Güm 

Kanun. 
Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağl 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı T 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kan 

nunun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derne 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, B 
sına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve 
lerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayıl 
nun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Ma 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personel 

münde Kararname. 
1987 YILINA. A 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermaye 
yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 54 
Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı 
Hakkında Kanun. (Değişiklik : 9.10.1991 - 3 



— C/23 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları -

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 9. 

15, 
18. 

4. 

5. 
5. 

1987 

. 1987 

. 1987 

3346 

3359 
3361 

26 . 5.1987 

28 
17 

1987 
1987 

24 . 6.1987 

25 . 6.1987 

24 6. 1987 

3364 

3376 
3378 

3380 

3385 

3386 

» 
» 

K.H.K. 

25. 6.1987 
9. 7.1987 
14 , 7.1987 

3388 
3402 
285 

Ö Z E 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. -
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye C 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 ünc 
Hakkında Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön 
gun Bulunduğuna Dair Kanun. 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunu 
Doğalgazın Kullanımı Hakkında Bazı K 

Kanun. 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenm 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda D 
Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe 

lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında K 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Va 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası H 

(Değişiklik : 27.7.1978-KHK/287) 



— C/24 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K.H.K. 

Kanun 
» 

> 

23 .10 1987 

3 . 2.1988 
18. 3.1988 

31 s 3.1988 

293 

3406 
3417 

3418 

1 . 6 . 1988 

1 6 . 1988 

1 6.1988 

3456 

5457 

3458 

Ö Z E 

29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5. 
rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Madd 

1988 YILINA A 
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilme 

Dair Kanun. 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizme 

yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı 
yılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir V 
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Ta 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması v 
sine Dair Kanun. (Değişik : 24.5.1989 - 3558 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya So 
vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Ve 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İsla 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ö 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan 
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kaza 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının O 
Kanun. 



— C/25 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
K.H.K. 

Kanun 
K.H.K. 

1 . 

4 . 
6 . 

7 . 
12. 

6.1988 

6.1988 
6.1988 

6.1988 
9.1988 

3459 

3454 
320 

3461 
342 

Kanun 16.10.1988 

17.11.1988 

17.11.1988 

17.11 .1988 

3499 

3500 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığ 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Ve 
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dai 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kuru 
Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

Hükmünde Kararname. 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso 

Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hak 
tüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevi eri Hak 
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine T 
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filandiya Cumh 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme A 
lunduğuna Dair Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığ 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşm 
na Dair Kanun. . 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs T 
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dâir Ka 



— G/26 

Vergi, Resim, ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 14 .12 .1988 3509 

Kanun 
' . » 

» 

» 
» 

» 

Kanun 
» 

» 

» 

21 . 
21 . 

28 . 

2 7 . 
13 . 

1 . 

' 17 
20 . 

1 . 

- 4 . 

î .1989 
1 .1989 

2.1989 

5.1989 • 
6". 1989 

. 7. 19S9 

4. 1990 
4.1990 

5.1990 

5.1990 

3516 
3517 

' 3523 

3561 
3568 

3577 

3621 
3624 

3627 

3628 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumh 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme A 
duğuna Dair Kanun. 

. 1989 YILINA A 
ölçüler ve Ayar Kanunu. 
Radyo ve Televizyon Verici İstasyonl 

Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması v 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Dön 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilm 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase 

şavirlik Kanunu. 
İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi H 

• 1990 YILINA A 
Kıyı Kanunu. 
Küçük ye Orta Ölçekli Sanayi Geliştir 

rulması Hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabi 

Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliye 
lıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasını 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun • 8. 5.1990 3633 

— C/27 — 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı A 
lerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşma 
ğuna Dair Kanun. 

DİĞERLE 
a) Tevziattan istirdat : 
Tevzien verilecek mebaliğden istirdat, m 

Ziraat Kanunları ve diğer hususî kanunlar m 
istirdat, irade ve kanunlara müsteniden veya 
naen akdolunan her nevi imtiyaz mukavelena 
data mütealik hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları : 

Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hük 
melerin mer'i bulundukları senelerde tahakku 
lere tevkifan yeniden tahakkuk edecek bilimu 
bedelleri ve Zamları ve Cezaları bakayası. 

c) Para Cezaları : 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlara N 

me ve sair mevzuatın para cezası alınmasını taz 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 3.1. 5.19911 

» 8. 6.1991 

— C/28 — 

Ö Z E 

d) Tazminatlar : 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunla 

cezası alınmasına tazammum eden hüküml 
nameler gereğince Devlet namına okutula 
memeleri sebebiyle alınacak tazminata dair h 

e) Faizler : 
Hazine portfüyü geliri ile bankalar ne 

ne tahakkuk eden faizler ve akçe farkları 
hâsıl olan gelirler. . 

f) Bu cetvellerde herhangi bir şekilde 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Ka 
vesair mevzuat ile ikili ve çok taraflı her 
tahsiline ilişkin hükümleri. 

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV 
de Tesbiti Hakkında Karar. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Değ 
Alan Hadlerde Değişiklik »Yapılması Hakk 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının 7.5.1991 t 
çen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesin 
hinde kararlaştırılmıştır. 



S ^ Z J I 
& 

ı ı 
(Vatanî Hizmet Aylıkları) 





A) 15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, .18.7.1951 tarihli ve 5814 
sayılı Kanunlar Gereğince Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağla
nan Siyas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T. B. M. M. 
Birinci'Dönem Milletvekilleri. 

Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Raif Dinç Kızı Nebile Dinç 850 
Raif Dinç Kızı H. İffet Dinç 850 
ihsan Hamit Tiğrel (Diyarbakır Üyesi) Kızı Melek Ök-
tem ' - 850 
Ömer Mümtaz İmamoğlu Kızı İnayet İmamoğlu 850 
Ömer Mümtaz İmamoğlu Kızı- Firdevs Ürkün 850-' 
Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı Çamlıca F. Enise 850 
Ankara Milletvekili Hilmi Çayırhoğlu Kızı E, Fahriye 
Özaka . 850 
Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil 850 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı S. Mu
zaffer Gökçe 850 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı Ülker 
Kutluğ 850 
Lazistan Milletvekili Osman Nuri Özgen Kızı Saadet 
Tonak 850 
Adana Milletvekili Eşref Akman Kızı Enise Kaynak 850 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Eşi Zehra Aksu 1150 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime -Aksu . 850 

- Aylık sahiplerinin 

Siverek Milletvekili Ab 
B. Saadet Ensari 
Batum Milletvekili Ahme 

Kayseri Milletvekili Osm 

Canik Milletvekili Emin 

Elazığ Milletvekili Hüse 

Elazığ Milletvekili Hüsey 
Menteşe Milletvekili Eth 
Arslanh 
Menteşe Milletvekili Ethe 
Arslanlı 
Menteşe Milletvekili Eth 
Nc^angil 
Sinop Milletvekili Hakkı 
Ulukan 
Bitlis Milletvekili Hüsey 
viye Orakçıoğlu 
Gümüşhane Milletvekili 
D arman 
Kayseri Milletvekili Rif 
kimseli 
Adana Milletvekili Dama 

Adana Milletvekili Dama 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Şarkikarahisar Milletvekili Mesut Benli Eşi Meziyet Benli 1150 
Şarkikarahisar Milletvekili Mesut Benli Kazı Dicle Benli 850 

Mersin Milletvekili Tevfik Gençtürk Kızı Hidayet în-
ceoğlu . 850 

Muş Milletvekili İlyas Sami Kızı Behice Boduroğiu 850 
Aydın Milletvekili Sadık Ünver Kızı Nazire Sultanoğlu • 850 
Aydın Milletvekili Sadık Ünver Kızı Saadet Sultanoğlu 850 

.Elazığ Milletvekili Naci Karaali Kızı Enise Karaali 850 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Suphiye 
Erdemli 850 

Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize B öz
gen (Yılmaz) ' 850 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye 
Akay 850 

Ankara Milletvekili Şakir Kinci Kızı Nadiye Çubukçu 850 
Sivas Milletvekili Emir Paşa Eşi Fatma Maraşan 1150 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Bedriye Turanlı 850 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Fidan Turanlı 850 

Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula • 850 
Kastamonu Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk Kızı 
Ülker Tengirşenk 850 

Ç/4 — 

Aylık sahipler 

Cebelibereket Milletv 
Karesi Milletvekili A 
Siirt Milletvekili Nec 
İzmit Milletvekili H 
Tezemir 

Saruhan Milletvekili 
Yiğit 
Diyarbakır Milletvek 
Kürkçü 

Diyarbakır Milletvek 
Tüçtüre 

Mersin Milletvekili F 
nisa İnsel 
Erzurum Milletvekili 
Yeşiloğlu 
Van Milletvekili H. 
Van Milletvekili H. 
Antalya Milletvekili 
Sürenkök 

İsparta Milletvekili İ 
Gümüşhane Milletvek 
lahat Üçüncü 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Canik Milletvekili Mehmet Nafiz Özalp Eşi Kadriye 
Özalp ' 850 
Ergani Milletvekili ibrahim Hakkı Akgün Kızı Nesligör 
Akgün 850 
Ergani Milletvekili İbrahim Hakkı Akgün Kızı Mühübe 
Akgün - 850 
Niğde Milletvekili Hakkı Sutekin Eşi Hatice Sutekin 850 
Niğde Milletvekili Hakkı Sutekin Kızı Sadiye Yazgan 850 
Niğde Milletvekili Hakkı Sutekin Kızı M. Muazzez Ka
ragülle .850 

Niğde Milletvekili Mustafa Ragıp Soylu Kızı Vuslat Suel 850 
Niğde Milletvekili Mustafa Ragıp Soylu Kızı Bedia Şa-
henk ' 850 
Saruhan Milletvekili Avni Paşa Kızı F. Bedia Vardar 850 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Vehbi Bolak Kızı H. Edi
be Alpan 850 

Sürt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Bahriye Soydan 850 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa 850 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan 850 
Erzincan Milletvekili Mehmet Tevfik Kütükbaşı Kızı 
Makbule Şahsuvar 850 
Amasya Milletvekili Mehmet Ragıp Topala Kızı K. Veli
ye Topala 850 

Ç / 5 -

Aylık sahiplerinin 

Amasya Milletvekili Meh 
Gün 
İsparta Milletvekili İbra 
Aydemir 
Canik Milletvekili Ahm 
Savucu 

Lazistan Milletvekili M 
Mesure Memişoğlu 
Siirt Milletvekili Nuri B 
Kayseri Milletvekili Me 
Çınar * 
Kayseri Milletvekili M 
Bıçakçı 

Muş Milletvekili Rıza K 
Burdur Milletvekili Şevk 
Bolu Milietvekili Cevat 
Bolu Milletvekili Cevat 
Siirt Milletvekili Mustaf 
Siirt Milletvekili Mustaf 
Cebelibereket Milletvek 
M. Azize Turgay 
Cebelibereket Milletvek 
F. Azize Öztekin 



Ayiık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Cebelibereket Milletvekili Asım Celalettin Öztekin Kızı 
N. Azize Öztekin 850 
İsparta Milletvekili Tabir Kucur Kızı Tuna Kucur 850 

İsparta Milletvekili Tabir Kucur Kızı F. Türkân Kaya 850 
İsparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı H. Gülten Şaklar 850 
Karesi Milletvekili ibrahim Cevdet Kızı Zarife Sarıbeyler 850 

Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı Fethiye Yoğun 850 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Eşi 
Hatice Erberk 1150 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 

• Ülker Kılıç 850 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Suna Kor " 850 

Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Kızı Nimet Nefise Kay
han 850 

Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik Kızı Güzide Koksal 850 
Kozan Milletvekili' Hüseyin Çelik Kızı Sebahat Türktan 850 
Siirt Milletvekili Salih Atalay Kızı Şükriye Ekin 850 

Bursa Milletvekili Necati Kumla Kızı Vasfiye Kumla 850 

Bursa Milletvekili Şevket Akdağ Eşi Emine Akdağ 1150 
İzmir Milletvekili Tahir Eşi Gamide Barlas 1150 

Aylık saleplerin 

Sivas Milletvekili Yusu 
fiye Basara 
Kırşehir Milletvekili M 
tekin 
Kastamonu Milletvekil 
Erdemir 
Diyarbakır Milletvekil 
cioğlu 

Afyon Milletvekili Hu 
luoğlu . " 

Gümüşhane. Milletvek 
İçel Milletvekili Hayd 
Niğde Milletvekili Mu 
İstanbul Milletvekili H 
Kuyaş 

İstanbul Milletvekili 
Davran 

İzmir Milletvekili Raf 
Gümüşhane Milletvek 
Safiye Murathan 
Gümüşhane Milletvek 
Saadet Mısırhoğlu 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Ruşen Murathan Kızı 
S. Türkân Lara 850 
Bolu Milletvekili Fuat Umay Kızı Esin Umay 850 
Mardin Milletvekili Mehmet Necip Güven Kızı Mükrime 
Beşkardeş 850 
Mardin Milletvekili Mehmet Necip Güven Kızı Makbule 
Mutlu 850 
İçel Milletvekili Mehmet Sami Arkan Eşi F . Talia Arkan 1150 
Burdur Milletvekili Halil Kızı Naile Araş 850 

Adana Milletvekili Zekâi Apaydın Kızı Leyla Yerdel 850 
Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı S. Me-
iaike Özkutlu 850 
Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı M. Tül-
mülk Lekili " .' 850 

Bursa Milletvekili Emin Erkul Seyitoğlu Kızı F. Hürrem 
Erkul Seyitoğlu . 850 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ay ten Ungan 850 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtüye Ungan 850 
Bitlis Milletvekili Arif Hikmet Özdemir Kızı Saliha Öz-
demir 850 

Saruhan Milletvekili Reşat Aybar Kızı Samime Kalkan 850 
İstanbul Milletvekili Ali Fethi Okyar Kızı F, Nermin Ok-
yar 850 

Aylık sahiplerin 

Muş Milletvekili Osma 

Sivas Milletvekili Mehm 
Sivas Milletvekili Meh 
İçel Milletvekili Ali Sa 

Van Milletvekili H. Sıd 
Kayseri Milletvekili A 
Nebile Canka 

Afyon Milletvekili Şük 
Burdur Milletvekili İsm 
nül -Soysallıoğlu 

Yozgat Milletvekili Sül 
Aydın Milletvekili Ma 
cioğlu 
Kars Milletvekili Kâzım 
Mardin Milletvekili İbr 

Mardin Milletvekili İb 
Karesi Milletvekili Hüs 
Çorum Milletvekili A. 

Çorum Milletvekili A. 
Otlu Milletvekili Rüste 
aslan 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

İstanbul Milletvekili Ahmet Mazhar Âkifoğlu Eşi Cahi-
de Nazif e Âkifoğlu .1150 
İstanbul Milletvekili Ahmet Mazhar Âkifoğlu Kızı N. Öz
lem Âkifoğlu 850 

Baturn Milletvekili Ali Rıza Acara Eşi Asiye Acara 1150 
Yozgat Milletvekili Yusuf Bahri Tathoğlu Kızı Fatma 
Tathoğlu (Süray) 850 
Mersin Milletvekili Mustafa Fikri Kızı A. Zerrin Arıkoğlu 850 

Mersin Milletvekili Mustafa Fikri Kızı Ülker Alkaya 850 
Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür Kızı Nuriye İdil 850 
Amasya Milletvekili Asım Sirel Kızı Z. Zübeyde Elli 850 
Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy Kızı Suat Ersoy 850 
Bursa Milletvekili' Mustafa Fehmi Gerçeker Kışı Esma 

Yalvaç 850 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı A. 
Hesna Akman 850 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Meliha 
Çetinkaya . 850, 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Cemalettin Kızı Cemile Ulusoy 850 
İzmir Milletvekili Hasan Tahsin Üzer Kızı H. Nimet Ta-

Ayhk sahiplerin 

rakçıoğlu 

Ergani Milletvekili Ma 
Gümüşane Milletvekili 
Milletvekili Rüştü Buld 

Canlan Milletvekili M 
tice Çivitçioğlu 

Çankırı Milletvekili M 
Emine Sipahi 

Elazığ Milletvekili Mu 
Ökten Tekin 

Canik Milletvekili Şük 

Sivas Milletvekili Rasi 
Şanlıurfa Milletvekili 
Trabzon Milletvekili H 
Engin 
Ankara Valisi Mehm 
Şahingiray 
Ankara Milletvekili Şem 
4ar-



B) 15.10.1338 tarihli ve 271 sayüı, 13.4.1340 tarihli ve 480, 
481 sayılı, 11.11.1340 tarihli ve 518*' sayılı, 19.10.1938 tarihli ve 
275 sayılı, 20.5.1955 tarihli 6576 sayılı, 5.12.1956 tarihli ve 6855, 
6856, 6857 sayılı, 15.7.1960 tarihli ve 22 sayılı, 29.7.1960 tarihli ve 
41 sayılı, 7.9.1961 tarihli ve 371 sayılı, 6.3.1962 tarihli ve 41 sayılı, 
15.7.1965 tarihli ve 675 sayılı, 22.5.1967 tarihli ve 870 sayılı, 5.7.1968 
tarihli ve 1062 sayılı, 13.4.1972 tarihü ve 1580 sayılı, 24.2.1976 ta
rihli ve 1936 sayılı, 11.8.1977 tarihü ve 2096, 2097 sayılı, 23.1,1981 
tarihli ve 2378 sayılı, 3.6.1983 tarihli ve 2837 sayılı, 8.9.1983 tarihli 
ve 2883, 2884 sayılı, 24.4.1984 tarihli ve 2998 sayılı, 1.5.1985 tarihli 
ve 3187 sayılı, 11.2.1986 tarihli ve 3258 sayılı, 16.4.1986 tarihli ve 
3275 sayılı özel kanunlara göre vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lananlar. 

Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Kızı Müşerref Güren 
Halil İbrahim Kızı Necibe livan 
Adil Kızı İffet Meral 
Ziya Gökalp Kızı Hürriyet Gökalp 
Yahya Kaptan Kızı Fikriye Gürsel 
Yahya Kaptan Kızı Muzaffer Örencik 
Mehmet Akman Eşi Satı Akman 
Hüseyin Aydın Kızı Müveddet Aydın 

850 
850 
850 
850 
850 
850 

1150 
850 

.Aylık sahiplerinin 

Yunus Karlıova Eşi Zeh 
Harun Atay Eşi Nafia A 
Harun Atay Kızı Fatma 
Nurettin Yeniay Kızı Fe 
Nurettin Yeniay Kızı M 
Şevket Kurt 
Hüseyin Onur 
Halit Akmansu Kızı Ner 
Yakup örgü 
Yusuf Çelik Eşi Katırna 
Rezak Altun Eşi Esma A 
Rıza Hacıoğulları Eşi Gü 
Hacı Altmer 
Mevlüt Meriç Kızı Mer 
Meryem Meric'in Annes 
Kemal Bahadır Demir E 
Mehmet Şamlı Baydar E 
Mehmet Şamlı Baydar K 
Mehmet Şamlı Baydar K 
Oktay Cirit Eşi F. Güle 
Oktay Cirit Kızı M. Ece 
Talip Yen er Annesi Nur 
Talip Yener Babası Sabri 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Talip Yener Eşi Saniye Yener 
îsmail Şevket Erez Eşi F. Necla Erez 
Hüseyin Daniş Tunaligil Eşi F. Firuze Tunaligil 
Hüseyin Daniş Tunaligil Kızı H. Periel Tunaliğü 
Mehmet Öztürk Eşi Hafize Öztürk 
îsa Güneş 
Methi Kurşun 
Gülaîi Gül 
Mirza Gürler Eşi Zülfiye Gürler 
Mehmet 'Kıran Kızı Telli Kıran 
Cemal Kılıç 
Mülazım Deniz 
Cemal Kaçar 
Kaşir Kaşar Kızı, Çeşmi Çadırcı 
Himet Yıldırım Eşi Hacer Yıldırım 
Ali Tabak Eşi Zülfiya Tabak 
Ali Tabak Kızı Melek Tabak 
Hakkı Şenhür 
Mehmet Dığdıoğlu. 
Embiye* Çavuş 

Ç/10 — 

C) 11.10.1983 ta 
Hizmet Tertibinden A 
şampiyonluğu kazanan 

Aylık sahipleri 

Rıza Doğan 
Nasuh Akar Eşi Ayşe 
Muharrem Candaş 
Mehmet Esenceli 
Hasan Sevinç 
Hasan Gemici 
A. Nihat Kabanh 
Mustafa Dağıstanlı 

" Ahmet Bilek Kızı Sev 
Sefer Baygın 
Adil Atan 
Ömer Topuz 
Nurettin Zafer 
Müzahir Sille 
Hasan Güngör 
Tevfik Kış 
Ahmet Ayık 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Mahmut Atalay 
Haydar Zafer 
S. Sırrı Acar 
Servet Meriç 
îsmet Atlı 
Gazanfer Bilge 
Cemal Yenilmez 
İsmail Oğan 
M. Cavit Oktav 
Saim Polatkan 
Celâl Atik Eşi Nadiye Atik 
Bayram Şit 
Yaşar Yılmaz 
D. Ali Erbaş 
İbrahim Zengin 
Mehmet Kartal 
Kâzım Ayvaz 
Mithat Bayrak 
Ahmet Mersinli Eşi Şadiye Mersinli 
H. İlyas Alakoç 
A. Rıza Alan 
Adil Candemir 

- ç/ıı -
D) 28.5.1986 tarih 

Kurulu kararıyla Vatan 

Aylık sahiplerinin 

Abdülkerim Zırhlı Eşi G 
Mehmet Nuri Ateşoğlu 
Mehmet Nuri Ateşoğlu 
Sezai Sanver Eşi Safiye 
Sezai Sanver Kızı Makb 
Veysel Şatıroğlu Eşi Gü 
SadriAlçay 
Hasan Ayyıldız 
Selahattin Galip 
Abdullah Deliormanlı 
Halil Arkayın Eşi Piruz 
Ali Rıza Atmaca Kızı T 
Cevdet Gündüzlü 
Hüsnü Kahveci 
Türkân Yakup Yıldırım 
Mümin Vatansever Eşi Z 

U fr iı i iı» l l f c j <*•© ** 





(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Veril 





Kanun 
No. 

1050 ~» 
5209 J 
1375 

2182 | 
2876 j 
2510 
2755 

2832 

3142 

— Gj3 — 

G — C E T V E L İ 

(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye 
İzin Verilen Hizmetler) 

Kanun 
No. 

Muhasebe-i Umûmiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerin
de gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Hay
darpaşa Limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası ara
sında münakit 4 kıta ihtilafname ve merbutatmın tasdikle-
lerine ait Kanun. 
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 
1219 sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak ya
bancı uzmanlara ait Kanun. 
Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekkül
lerde kullanılacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve 
ustalara yapılacak mukaveleler hakkında Kanun. 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle 
aktedilen 10.12.1928 tarihli mukavelenamelerin bazı mad
delerinin tadiline dair 2 kıta mukavelenamenin tasdiki hak
kında Kanun. 

3202 

5368 
766 

2613 
5539 

6128 
6588 

6200 

6237 
7035 
6746 

Köy. Hizmetleri 
leri Hakkında K 
lerek Kabulüne 
Verem savaşı ha 
Tapulama Kanu 
Kadastro ve Tap 
Karayolları Gen 
kında Kanunun 

1 Yeni radyo ista 
f tasyonunun tev 

taahhütlere giriş 
Devlet Su İşleri 
kında Kanunun 
Limanlar inşaat 

Aydın, Balıkesir 
ya ve Denizli 
afetlerden zarar 
nun. 



Kanun 
No. 

7010 

7256 

222 
353 
68 

351 
527 

1601 

6165 
7306 
350 

1904 

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilayetleri dahilin
de meydana gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkında Kanun. 
Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkında 
Kanun. . 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, 
araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
idaresi hakkında JECanun. • 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, 
araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savun-

G/4 — 

Kanun 
No. 

ma Bakanl 
me yetkisi v 
maddelerinin 

1632 Jandarma G 
modern sila 
leri Bakanlı 
lara geçici y 
Kanun. . ' 

2433 2082 sayılı İ 
rımı ve İma 
rinin değiştir 

3212 Silahlı Kuvv 
tış, Hibe, D 

• na Yurt Dı 
Görecek Ya 
desi. 

340.2 Kadastro Ka 
Diğer. Kanu 
meye izin ve 



M U* 

(6245 Sayüı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarın 
Gündelik ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 
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H C E T V E L İ 

(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarı 
Gündelik ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 

I —. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
— Başbakan . 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı 
— Genelkurmay Başkanı. 
— Bakanlar 
— Milletvekilleri 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı 
—• Başbakanlık Müsteşarı ile Orgeneraller ve Oramiraller. 
••-— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Cumhu 

yet ve Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanl 

B — Memur-ve Hizmetlilerden 

— Ek göstergesi 5200 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (6245 sayılı 
Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gün-
detliklerin hesabında bu tutar esas almır.) 



H/3 — 

Ek göstergeyi 3800-5150 olan kadrolarda bulunanlar . (3717 Sayılı Ka
nuna göre adli personel ile Devlet davalarını takip edenlere verilecek yol 
tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.) 
Ek göstergesi 2700 - 3750 olan kadrolarda bulunanlar. 
Aylık/kadro derecesi 1 olan diğer memur ve hizmetliler 
Aylık/kadro derecesi 2 - 4 olanlar 
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 olanlar 

II — Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar 
(Madde : 50) 

(I SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan person 

Bu cetvelden yararlananlardan arazide, şantiye veya gemilerde geceleyenlere, yukarıda gö 
rısı ek olarak ödenir. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, orman kadastro hizmetlerinde çal 
yarısı ilâve olarak ayrıca ödenir. 
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(H SAYILI CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kad 
Müdürlüğü Personeli) 

• 
Görev Unvanı 

a) Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi 
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mü

hendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru , 
c) Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen 
d) Sicil Memuru, Sicil Kâtibi, Daktilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Smıfı 

Personeli ve diğer hizmetliler 

Bu cetvelden yararlananlardan müdürlük merkezi dışında ilçe, kasaba vs 
köylerdeki çalışma alanında hizmet görenlerle 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı Ka
nunun ek ve tadilleri uygulamasında çalışanlara yukarıda yazılı miktarların ya
rısı ek olarak ödenir. Bunlardan çalışma alamnda geceleyenlere bu suretle bu
lunacak miktarın yarısı ilave olarak ayrıca ödenir.' 



Sayılı Devlet İhale Kanuna ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli Ka 
Gereken. Limitlerin Sınırlarını Gösterir Cetvel) 



İ — C E T V E L İ 

(28S6 Sayılı Deylet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanana Göre Çeşitli 
Gereken Limitlerin Smırlarmı Gösterir Cetvel) 

Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 24 — 
64 — 
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Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

b) 2886 Devlet İhale Kanunu 

83 A - a -

17 
17 
45 
51 a) 

2 
3 

— 

55 
76 

81 a) 

- t / 4 - . 

. Par 

İllerde, kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve n 
Diğer ilçelerde 
Yabancı konuk ve heyetle 
görevlendirilecek mihmanda 
Mahkeme harç ve giderleri 

İllerde, kuruluş merkezleri 
kuruluşlarda, büyükşehir be 
lerde ve nüfusu 50 OOO'i geç 
Diğer ilçelerde 
(Devlet Harcama Belgeleri 
miktarlara kadar olan alım 
likte öngörülen ve ihale ko 
fatura ve benzeri belgeler p 

İllerde,- kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve nü 
Diğer ilçelerde 
İllerde, kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve nü 

"Diğer ilçelerde 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

c) 4353 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Başhukuk Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğü
nün Vazifelerine, Devlet Da
valarının Takibi Usullerine 
Dair Kanun . 27 1 

5 

î / 5 -

Parasal 

(Taşınmazın aynına yönelik d 
(Taşınmazın aynına yönelik 



Kanun 
No. Kanunun Adı 

d) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun 

e) 6200 Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun 

f) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanun 

Madde 

28 
29 
30 
31 
34 

32 

•35 

14 

1/6 — 

Fıkra 

(Taşınmazın aynına yönelik 
davalarda 27 inci madde ila 
sınırlı olmak üzere) 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

— 1 000 liraük limit 
10 000 liralık limit 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

g) 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek . 
Kabulüne Dair Kanun 39 

fa) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun 36 

i) 2942 Kamulaştırma Kanunu 
j) 3081 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun Değişik 
10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun 

- t/7. -

Fıkra 

1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

100 000 liralık limit . 
200 000 liralık limit 
1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 



Kanun 
No. Kanunun Adı 

k) 3.082 «Kamu Yararının Zorunlu Kıl
dığı Hallerde» Kamu Hizmeti 
Niteliği Taşıyan Özel Teşeb
büslerin DevleÜeştirilebilmesi 
Usul.ve Esasları Hakkında Ka
nun 

1) 3213 Maden Kanunu 

m) 3289 Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun (356 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik) 

- î / 8 -

Fıkra 

— 250 liralık limit 
500 liralık limit 
1 000 liralık limit 

— 1 000 000 liralık limit 
2 000 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 



m 

(EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE MUHTELİF ÜCRET 
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K — CETVELİ 

(Ek Ders, Konferansive Fazla Çalışma Ücretleri ile Muhtelif Ücret Ödemeler 

-

I. — Ek Ders Ücreti . ' .-
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi (Anılan 

Kanunun 89 uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili kurumlar itibariyle, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilmiş olması şartıyla) uyarınca verilecek ek ders ücı etleri : 

1. Anaokulları, anasınıfları, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, ilkokullar, ilk
öğretim okulları, ortaokullar, ortaöğretim okulları, (Lise ve dengi okullar), halk eğiti
mi ve çıraklık eğitim merkezleri, diğer yaygın eğitim okul ve kurumları, rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde görevli yönetici, öğretmen, rehber öğretmen, uzman, uzman 
yardımcısı ve usta öğreticiler ile ücretle ders verenlere (Millî Güvenlik Dersi verenler 
dahil) 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-kurumlarında kadrosuz olarak ders ücreti 
karşılığı görev verilen usta öğrencilere % 50 fazlası ödenir. 

2. Yüksekokullarda, kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları meslekî okul
larda, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle 
ders vermekle görevlendirilen; 

a) Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 
aa)' Yüksekokullarda:. . 
bb) Diğer yerlerde 
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b) Öğretmenlere ve diğer memurlara 
3. Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinden; inceleme, araş

tırma, planlama ve programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara 
4. Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, müftü 

ve meslek öğreten sanat erbabına 

5. Polis Akademisinde ek ders vermekle görevlendirilen 

a) Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına 
b) Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanlarına 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve bu Kanuna 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi ya
panlara ders saati basma ödenecek ek ders ücreti; 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sımf okulları, (Astsubay 
Sımf Okulları hariç) özel ihtisas okulları, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil 
okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlerden; 

a) Öğretim elemanlarına 
b) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere 
2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda ve kurslarda ders görevi ve

rilenlere 

C) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) 
bendi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek 
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üzere açılan meslekî okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlen
dirilenlere, bu bölümde belirlenen miktarları. aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı 
ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek miktarda ders ücreti ödenir. 

. Iî. — Konferans Ücreti 
Her bir konferans için (15 000) lirayı aşmamak üzere, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğre
tim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında, . 

b) 24.5.1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi 
uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp Okulla
rı, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC okulu gibi), 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda 
Bakanlık onayı ile, • 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans ücreti ödenir 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 
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III. — Fazla Çalışma Ücreti 
. A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti! 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi uyarınca 
fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme. 

2. — Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoför
lerine; dört kişiyi geçmemek üzere, genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, Vali. 
Rektör, Büyükşehir ve il Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele makam 
onayına dayanılarak 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesinde yer alan kısıtla
malara bağlı olmaksızın, ayda 90 saati aşmamak üzere fiili fazla çalışma karşılığı ya
pılacak ödeme. 

3. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/a maddesine göre, sözkonu-
su Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırı
lan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belir
lenen miktarları aşmayacak şekilde unvanlar itibariyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yö
netim kurulları tarafından tespit edilir. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı. * • , 
a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde 

döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen 
çalışanlara (şoförlerle, yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde 
günde 3 saati, millî ve dinî bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçme
mek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için 

Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve teknik ders öğretmen
leri, İlgili mevzuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saat-
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lerini doldurduktan sonra, okul idaresince gerekli görüldüğü takdirde haftalık zorunlu 
ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati sayısı kadar süre ile döner serma
ye işleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere gö
revlendirilebilirler ve bunların fazla çalışma ücreti döner sermaye hâsılatından ödenir. 
Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. . 

b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı persone
line (a) fıkrasında belirlenen saatler kadar ve saat başına : 

B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti. 
1. Emniyet Genel Müdürlüğü : 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile 

Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Millî Saraylar ve Başbakanlık Koruma Müdürlüklerin
de görevli personele, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koru
ma hizmeti ile görevli personeline, * 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, 
eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli çarşı ve mahalle bekçilerine, 

2. Orman Genel Müdürlüğü : 
a) Orman Muhafaza Memurlarına 
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b) Taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, 
dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, ha
berleşme memuru ve santral memurlarına (1 500 kişiyi geçmemek üzere) yalnız Hazi
ran - Ekim ayları için " 

3. Sağlık Bakanlığı : 
a)4 Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına 
b) Sıtma eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen -sağlık memurlarına (300 

kişiyi geçmemek üzere) , 
4. Belediyeler : 
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfai

ye hizmetlerinde çalışan personele, (destek hizmeti yürüten personel hariç), Bakanlar 
Kurulu Karan aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla ça
lışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

5. Aylık maktu fazla çalışma' ücreti alanlara her ne suretle olursa olsun ayrıca 
saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

6. l/a, b; 2/a sırasına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 
a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında 

veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumlarında, 
b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici . 

görevli bulunma durumlarında, 
c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 

dahi ödemeye devam edilir. 
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IV. —Muhtelif Ücret Ödemeleri 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 21 inci ve 2692 

sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerine göre; 
1. İl Jandarma Alay Komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma birlik

lerinde ve bu birliklerin hizmetlerini denizde üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı bot-
larmda görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına 

2. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatının yu-
karıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli subay, astsu
bay ve uzman jandarma çavuşlarına 

Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da anılan kuruluş ve kadrolan 
dışındaki görevlere atanan personel, bu görevlerinin devamı süresince sözkonusu öde
meden yararlanamazlar. 
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' ' • ; ' " M — CETVELİ 

I. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI • 
(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

II. — SAĞLIK BAKANLIĞI (PANSİYONER ÖĞRENCİLERDEN 

^ 

I. Bö 
Okul Türü ve Kademesi Dahi 

İlkokullar 2 15 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile 
Özel Eğitim Okulları I.. Kademe) 

Ortaöğretim Okulları 2 30 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Özel . 
Eğitim Okulları II. Kademe, Ortaokullar, 

Genel ve Meslekî Teknik Liseler, Çok Programlı Liseler) 
Yetişkinler Teknik Eğirim Merkezleri, Çıraklık Eğitim -Mer
kezleri ve Pratik Sanat Okulları 2 30 
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Okulları 2 48 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
Anadolu ve Fen Liseleri 2 35 

(Genel ve Meslekî Teknik Liseler, Çok Programlı Liseler) 
Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri 2 53 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
Tatbikattı Anadolu Meslek Liseleri 2 53 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
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I. Bölgeye Dahil Olan İller : Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, İsparta, İçel, istanbul, İzmir, Kastamonu, K 
ya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir,. Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, 
saray, Karaman, Kırıkkale. 

li . Bölgeye Dahil Olan İller : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Er 
Hakkâri, Hatay, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 

(M) — CETVELİ ' 

(Pansiyoner Öğrencilerden Alınacak Ücretler) 

Okulun Adı I. Bölgeye Dahil İller II. 

Sağlık Meslek Liseleri 2 530 000— , 
I. Bölgeye Dahil Olan İller : Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, 

Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, D 
Giresun, İsparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kastam 

• Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekird 
gat, Zonguldak, Aksaray,-Kırıkkale. 

II. Bölgeye Dahil Olan İller : Adıyaman, Ağn, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diy 
Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, K 
maraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tokat, 



H Essa 
It'İfirİ&'li .-SI3 
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O — CETVELt 
ORDU İHTİYACI ÎÇÎN ALINACAK HAYVANLARA AİT L 

Yüksekliği Göğüs çevr 
Hizmeti Cinsi (Metre) (Metre) 

Süvari bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 

Sahra Top. Koş. (Dip.) 
Dağ top koşumu 
Nakliye koşumu 
Nakliye koşumu 
Makineli tüfek koşumu 
Makineli tüfek koşumu 
Mekkare 

Mekkare 
Hafif top koşumu 

Ağır top koşumu 
Top koşumu 

Araba koşumu 
Deve 

Eşek . 
Köpek 
Köpek 

Beygir 
Beygir 
Beygir 

Beygir 
Katır 
Beygir 

• Ka t ı r . 
Beygir 
Katır 
Beygir 

Katır 
Manda 

Manda . 
Öküz 

Öküz 
Deve 

Eşek 
Kurt 
Kangal 

1.45 (En az) 
T.50 (En az) 
L43 (En az) 

L53 (En az) 
1.50 (En az) 
1.42 (En az) 
1.35 (En az) 
1.35 (En az) 
1.35 (En az) 
1.36 (En az) 

1.36 (En az) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.65 (En a 
1.70 (En a 
1.60 (En a 

1.76 (En a 
1.70 (En a 
1.65 (En a 

1.65 (En a 
1.53 (En a 
1.55 (En a 
1.52- (En a 

1.50 (En a 
— 

' — 
— 
—'" 
— 
—. 
— 
— 
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MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE SEFERBERLİK TATBİ 
GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 
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P — CETVELİ 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 
SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN . 

GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 

Seferberlik tatbikatına 
katılacak araçların tahmini 

Aracın cinsi ve tonajı Alım değeri (TL.) günlük kira bedeli (TL-) 

10 ton idarî araç 
5 ton idarî araç 

1/2 ton idarî araç 
1/5 ton taktik araç 
1/2 ton taktik araç 

5 ton taktik araç 
2.5 ton taktik araç 
10 ton çekici 

Kar üstü aracı 
Kamyonet 5 0 0 - 1 000 Kg. 
Kamyonet 1 001 - 2 000 Kg. 
Kamyonet 2 001 - 3 000 Kg. 
Kamyon 3 001 - 4 000 Kg. , 
Kamyon 4 001 - 5 000 Kg. 
Kamyon 5 001 - 6 000 Kg. 
Kamyon 6 001 - 7 000 Kg. 
Kamyon 7 001 - 8 000 Kg. 
Kamyon 8 001- - 9 000 Kg. 
Kamyon 9 001 -10 000 Kg. 
Kamyon 10 001 -11 000 Kg. \ 
Kamyon 11 001 -12 000 Kg. 
Kamyon 12 001 -13 000 Kg. 
Kamyon 13 001 -14 000 Kg. 
Çekici 5 000 Kg. 
Çekici 10 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 5 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 10 000 Kg. 
Su tankeri 
Otobüs (40 kişilik) 
Loder yükleyici 
Silindir (Lastik tekerlekli çekici) 
Motorsiklet 
Kar üstü aracı 

375 100 000 
203 456 000 

. 66 000 000 
47 000 000 
55 000 000 

' 623 000 000 
330 000 000 

1 600 000 000 
425 000 000 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— • , 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— • 

— 
— 
— 
.— 

__ 
• — 

— • 

• . . — 

• —. 
— 
-— 
— 
— 

200 000 
235 000 
250 000 
275 000 
275. 000 
275 000 

~ 275 000 
350 000 
350 000 
350 000 
350 0:00 
400 000 
400 000 
400 000 
450 000 
575 000 
275 000 
375 000 

•400 000 
960 000 
575 000 
575 000 
100 000 
650 000 





E ESS 

O 

•S 

I 
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R — CETVELİ 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodları aşağıda gösterilmiştir, 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ : 

«110 — Aylıklar» Ayrıntı Kodu 

I. a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları 
ile diğer kamu görevlileri ayüklan, özel kanunlarındaki hükümlere 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu ve benzeri kuruların başkan 
ve üyelerinin aylık ücretleri, 

— Görevden uzaklaştırdanliarın, kadrosuzluk nedeniyle açıkta 
kalanların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 

— 657 Sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle 
değişik geçici 5 inci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 

— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile kanunî aylığın «asgarî 
ücret» seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

b) Emekli keseneği karşılıkları: 5434 say ıh kanunun 14 üncü 
maddesinin (d) fıkrasıyla 15 inci maddesinin (e) fıkrası ve 34, 38, 39 
uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler, : 

c) Gösterge üstü ödemeler: Kanunları gereğince gösterge 
rakamlarına eklenecek ek gösterge karşılıkları; 

d) Emsal farkları 
murları ve askerî persone 

«120 — Sözleşmeli 
II. a) Sözleşme ile 

vesinde ödenecek ücretle 
temsilciliklerimizde çalış 
sözleşmeler ve yerel me 
her türlü ödemeler ve in 
(ilgili mevzuatına göre i 

b) NATO projesi 
lığının uygun görüşüne 
bit edilecek sayıda perso 
lıştırılacak sözleşmeli tek 
ğince yapılacak her türl 
rece), 

c) Yabancı uzman 
ödenecek ücretler ve ücre 

d) Mevzuatı gereğ 
prim ve kesenek karşılıkl 

Ancak, sözleşme il 
ve yardımcılarının mevz 
türlü istihkakları Maliy 



Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. MİT'in sözleşmeli olarak çalıştıracağı personelin 
ücretleri ye her türlü istihkakları Başbakan tarafından tespit edilir. 

e) 9.3.1988 tarih ve 3417 sayılı Kanun gereği yapılacak öde
meler. 

f) 26.3.1985 tarih ve 3175 saydı Kanun gereğince geçici köy 
korucuları için yapılacak ödemeler, . 

«130 — İşçi Ücretleri» ayrıntı kodo 
III. — İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya .30 

£ş gününden fazla süreli olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının vi
zesi alınmak suretiyle çalıştırılanların günlük ve gereğinde aylık üc
retleri, ek ödemeler, iş, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt kanunları 
gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılacak ödemeler, aynî 
ve nakdî yardımlar huzur, hakem ücreti, fazla çalışma karşılıkları 
ve seyyar görev tazminatları; mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna ödenecek. masraf karşılıkları 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayılı kanun gereği konut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapıla
cak ödemeler, 

.«140 — Sosyal Yardımlar» ayrıntı kodu 
IV. —- Kanun ve; kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve karar-

nameier gereğince ödenecek; 
a) Aile Yardımı, 
b) Doğum Yardımı, 
c) Ölüm Yardımı, 

d) Giyecek yard 

e) 11.11.1986 ta 
dirme yardımı ile ilg 

f) 9.3.1988 tarih 
meler, 

g) Diğer yardım 

«150 — Ek Çalışm 

V. a) Huzur ü 
netmelik ve kararnam 
memur olmayan üye 
ödenecek huzur hakla 

b) Fazla Çalışm 
Yönetmeliği» ile diğe 
rine göre ödenecek ol 

c) 3.9.1974 gün 
yenileme işleminde ç 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Ü 
göre ödenecek konfer 

e) Ek ders Gö 
edilen saat başına ek 

f) Ek dersle gö 
Sigortalar Kurumuna 



«160 — Tazminatlar ye Ödüller» ayrıntı kodu 

VI. a) İş -riski, iş güçlüğü ve teminindeki: güçlük zammı: İlgili 
mevzuatına göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları ve malî sorumluluk, özel hizmet tazminatları, 

b) Hizmeteri tazminatı : 27.12.1960 tarih ve 182 sayılı Hizmet 
ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri 
tazminatı, 

c) Tayın bedeli: Kanunlarına göre askerî personele ödenecek 
tayın ve taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedel
leri, . ' ' • 

d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı ile kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 
tarih ve 2368 sayılı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminatları, 

f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlar, 

g) 10.3.1983 tarih ve 2803 sayılı kanunun 21 inci ve 9.7.1982 
tarih ve 2692 sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler, 

h) Ödül : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
123 üncü maddesi' ile Bütçe Kanununa göre yapılacak ödemeler ve 

926 sayılı kanunun 202 
zükler gereğince yapılaca 

i) Diğer ödüller, 

«170 — Ödenekler» 
VII. — Kanun ve 

rarnameler gereğince öde 

«180. — Tedavi Ya 

VIII. a) Tedavi ya 
liğine göre ödenecek he 
diği takdirde kurumları 
2886 sayılı Devlet İhal 
anlaşma yapılan eczane 
gereğince şehit olan Sila 
giderleri, yurt dışındaki 
da görevli oiup, teröri 
yaptırılan mezarların yap 

b) Tedavi yolluğu 
edilen esaslara göre öden 

«190. — Diğer Perso 

IX. a) Harçlıklar 
Eğitim Bakanlığına b 
larda okutulan parasız 
83/7166 karar sayılı «M 



bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda 'burs, parasız yatı
lılık ve sosyal yardımlar» Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek 
harçlıklar ile Polis 'Koleji ve diğer sivil okullardaki parasız yatılı 
öğrencilere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek aylık 
harçlık ödemeleri ile, yükseköğretim kurumlarında araştırma ve in
celemelerle ilgili olarak düzenlenen''hertürlü sosyal, bilimsel, tek
nik ve kültürel toplantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve 
oturma giderleri, (öğrencilere ödenecek gündelik 3 000.lirayı geçme
mek üzere) toplantr/a katılmanın zorunlu kıldığı kayıt, harç ve 
aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş 
harçlıkları ile munzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri -: Yurt içi ve yurt dışı staj ve 
öğrenim giderleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardım
lar; 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 uncu maddelerine ve 2547 .sayılı 
Yükseköğretim Kanununun değişik 33 üncü maddesi ile 39 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre yurt dışına gönderilenlere yapılacak 
yurt dışı ödemeleri üe lisans üstü eğitim amacıyla yurt dışına gön
derilenlerin 2.ayı geçmemek üzere yurt dışında katıldıkları zorunlu 
yabancı dil kursu giderleri, . 

Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla il
gili kayıt, ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakan
lıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin }rapacakları Staj Çalışmaları 
Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğren-

16 — 

çilere yapılacak ödem 
(yükseköğretim kurum 
tedavi giderleri, 

200. — YOLLU 

«210. — Yurt İç 

I. a) Yurt içi ge 
çeşit gezi ve oturma 

.kanun, çeşitli kararna 
meler, mahkûm veya 
fakat görevi ile hağlı 
verilecek gündelikler, 

b) Yurt içi turn 
Devlet Senfoni Orke 
Devlet Türk Halk M 
ğu, Oda Orkestrası ve 
ve diğer görevlilerin ik 

«220. — Yurt iç 
II. 6245 sayılı k 

reğince (geçici ve dai 
lunduğu yerden sağla 

. «239. —.Yolluk 
III. Fiilen arazi 

da gezici olarak göre 
tazminatlar, 



«240. — Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları» ayrıntı kodu 

IV. Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici gezi ve ata
malarda 6245 sayılı kanun, çeşitli kararname ve yönetmelikler ge
reğince yapılacak ödemeler, 

«250. — Yurt Dışı Sürekli Görev Yollukları» ayrıntı kodu 

V. Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalara 6245 sayılı ka
nun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme
ler, (Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı 'belge ve işlemler gider
leri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere 
katılma gibi ödemeler ilgisine göre 240 ve 250 nci ayrıntı koduna), 

«260. — Tahliye Giderleri» ayrıntı kodu 

VI. Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakan
lığının talimatı gereği, dış ülkelerdeki memur Ve Türk uyruklu hiz
metlilerin aileleri 'ile birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyesinin 
gerektirdiği giderler, (Bu ödenek yıl içinde diğer tertiplere aktarıla
maz.) 

300. — HİZMET ALIMLARI HARCAMA KALEMİ : 

«310. — Müşavir Firma veya Kişilere Ödemeler» ayrıntı kodu 
I. a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu ©lan projelere ya

rışma sonucunda önceden belirlenen hederin ödül olarak ödenmesi, 
b) Proje düzenleme giderleri : Kuruluşların kendi personelleri 

dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri ile ancak hilgisayar-
larca hazırlanması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; 

Devlet Planlama Teşkil 
ve proje hizmetlerinin 
Programının Uygulanma 
kanlar Kurulu Kararını 
metotları yeniden düzen 
lar ve Hükümet Progra 
let memurları dışından 
ile tespit- ediîecdk tutar 

c) Bilirkişij eksper 
tirdiği bilirkişi "ve eksp 
kararlarına ilişkin gide 
mallar ile Hazineye İnt 
laboratuvar tahlil giderle 

d) Harita yaptırılm 
ler. 

e) İhale yoluyla y 
ile yapılan tarımsal mü 

f) Devlet malı dı 
mesi mahallî örf ve â 
verildiği takdirde, sözle 

g) Devlet malı gem 

ile ilgili giderler. 



h) Yurt dışında turizm ve ihracat imkânlarının artırılması 
amacıyla halkla ilişkiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve 
bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapıla
cak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri, 

ı) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine 

getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi 'kurum
larının 'temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın bakım ve iş
letilmesi ve benzeri işlerden kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yo
luyla gördürülmesi uygun görülenlere ilişkin giderler, 

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptıracağı aı aş
tırma, inceleme, etüd ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her .türlü 
giderler, 

«320. — Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri» ayrıntı kodu 
II. a) Telefon, teleks, Vb. ücret, tesis," bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
- b) Posta-telgrâf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler 

«330. — Taşıma Giderleri» ayrıntı kodu , 
IH. a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 

taşıma giderleri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler 
dahil) taşıma giderleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama, ba
rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve liman' giderleri dahil), 

b) Er ye erbaşlardan hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk 
ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis 
yapılanlara, kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel 

rayice, göre verilecek 
tutukevlerinden perak 
talarına sevk edilmes 
buna ilişkin konaklam 
hayvanların taşıma, b 
leri, geçiş ücretleri, y 
paraları, şehir içi oto 

«340. — Tarifeye 

IV. a) İlan : H 

b) Sigorta gider 
lerine ilişkin olarak 
rının sigorta edilmeme 

Ancak , '• . 

aa) Yanıcı, patl 
yerlerinin sigorta gide 

bb) Dış -ülkelerd 
let malı eşyanın ve k 
gorta zorunluluğu va 
veya kira ile tutulan 
zorunluluğu konulmu 

cc) Dış kuruluşl 
uygun gördüğü hallerd 

dd) Evrakı müs 
gorta ve navlun giderl 



c) Komisyon, 

d) Kovuşturma gMerleri; suçüstülere gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve ta
nıkların ücret ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyi
leştirme ve otopsi giderleri; suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sa
nıkların 'bir yerden diğer bir yere yollanma giderleri; mahkeme ilan 
bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî müzaheret giderleri; Me
denî Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açıla
cak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka kanunlar gere-
jğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye 
ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret al
tında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır 
dışına çıkarılacak ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236 sayılı Kanun gereğince mah
keme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk ve iaşe gider
leri; 13.7.1965 tarih ve 647 ve 7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Ka
nunlar gereğince alman tedbir kararlarının infaz, gözetim masraf
ları ve para cezalarının tahsili ile-ilgili giderler, •'• 

e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler : Her yerde kullanılan radyo, 
televizyon, video abone ücretleri, 

«350. — Kiralar» ayrıntı kodu. 
V. a) Gayrimenkul Kiraları : Taşınmaz malların kira bedel

leri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, Hav 
Millî Savunma Bakanlığ 
lanacak binalar ve 'bunl 
giderleri, 

9.1L1983 tarih ve 2 
inci maddesi uyarınca ç 
netmeliği hükümleri çerç 

Ev sahibi tarafında 
rım bedelleri, tutulacak 
ve belediye vergi, resimle 

Dış kuruluşlar için 
re devir, tazminat ve ga 

İlgili kanunlarda d 
let Memurları Kanunu i 
nel Kanununa tabi olup 
personel tarafından, tem 
lığın teklifi üzerine kira 
telefon, garaj ve genel g 
memurun emsal katsayıl 
aşması halinde aşan kısm 
görülecek miktarı, 

b) Taşınır mal, m 
makine, alet ve taşıt k 
diğer giderler ve anten di 



c) Nükleer .yakıt kirası,' 
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara 

ilişkin temizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılma
yan müşterek masraflar, 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarı
mı» ayrıntı kodu 

VI. a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme" iîe ilgili bakım ve 
onarımı için verilecek işçilik ücretleri, onarım malzemeleri ve ye
dek parçaları ile ilgili giderler, 

b) Makine, teçhizat, demirbaş bakım ve onarımları, sabitleş
tirilmiş, hareketli veya taşınabilen makine, teçhizat- ve demirbaşın 
8 0Q0 000 liraya kadar bakım ve onarımları ile onarım malzeme
leri, yedek parçalar; icabında mukavele ile teknik müesseselere 
ödenecek yıllık bakım ve tamir giderleri; bunlara ilişkin diğer gi
derler, 

«370. — Bina Küçük Onanım» ayrıntı kodu 
• VII. Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşın

maz 'mallarla (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) 
Devlet dairelerince kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin 
gerektirdiği ve kiralayan tarafından karşılanması mutat olmayan za
rurî ve 20 000 000 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edilen taşınmaz malların 80 OOö 000 liraya kadar ayrı ve
ya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör 

onarımları, mevcut 
ve onarımları ve telef 
fon santralı hariç) tev 
noter senedi ile kulla 
şınmaz malların getir 
ları ve Jandarma Gen 
liraya kadar yeni yapı 
rımına ilişkin her tür 
içi ve yurt dışındaki 
tertip ye tanzimi ile sa 

Bu fıkrada öngö 
alan Olağanüstü Hal 
uygulanabilir. 

«380, :— 1050 S 
rıntı koda " • 

• Sadece Bütçe Ka 
Yasanın 48 inci mad 
rak : 

VIII. a) Beyiye 

b) Oram Kanun 

c) Mahkeme ha 
dolayısıyla yapılacak 



ödenecek harç ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, 
icra kovuşturmalarıyla sonuçlanan davalarda ilan ve diğer tarafa 
ödeme külfeti yüklenen her türlü giderler, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 415 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hü
kümler gereğince mahkemelerce resen tetkik ve tahkikine lüzum 
görülen hususların gerektirdiği giderler. 

d) Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş veya gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileriyle, geçmiş yıllardan tahakkuk edip de öden
meyen bina ve arazi vergileri, (1050 sayılı Kanunun 48 inci madde
sinin (c) ve (v) fıkraları bu kalemden karşılanmaz.) 

«390. — Diğer Hizmet Alınılan» aynnü kodu 

IX. a) Telif, tercüme, derleme, patent haklan, kayıt yenileme, 
kitap, basılı veya basılacak eser inceleme ücret ve giderleri : Telif, 
tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri, patent hakları 
ve. fikir, sanat, teknik yapıtları tercüme bedellerinin (Subay ve ast
subaylara da) ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Ba
kanlığınca uluslararası siyasî, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili 
olarak ülkemizin bilim kurumları veya dış ülkeler 'bilim kurumla
rıyla, tanınmış ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dil
lerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayın mas
raflarına katılma giderleri, olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıt
ların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler ve ki
tap, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dı
şındaki kişilere ödenecek hizmet 'bedelleri, 

b) Vizite ücretleri 
mayan yerlerde vizite ücr 

c) Geçici hizmet ü 
man ve yer aciliyeti do 

aa) 30 iş gününü 
Bakanlığından vize alınm 
malî yıl içinde aralıklı 
süreler için en çok üç d 

bb) Kurumlarda hi 
şılığında yapılacak ödem 

cc) Dış kuruluşlarc 
ödenecek ücret, prim, i 

dd) 657 sayılı Kanu 
ce çalıştırılan geçici pers 
ce sayım, propaganda ve 

ee) Gelenekleri Ve 
luluk duyulan çevirmen, 
ret, bedel veya hakedişl 
yarışmaların yapılacağı y 
cak personele bu müsab 
ler, yurt içinde ve yurt 
ile yarışmalar ve tunlar 
tılacak hakem, antrenör 
ve yöneticiler ile bunlar 
gili Bakanlar Kurulu Ka 
ödemeler, 



>ff) Devlet sınır işaretleri giderleri, baca, foseptik temizliği; 
elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ek
mek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, 
bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik bakım.ücretleri ve bunlar gibi çeşitli 
hizmet alından, 

d) 5.7.1967 tarih ve 6/8517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan «Ceza İnfaz Kurumları ile. Tevkif evlerinin Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzü'k»ün 210 ve 211 inci mad
deleri gereğince cezaevleri iç hizmetlerinde, çalıştırılan hükümlü
lerin ücretleri, 

e) Aidatlar : Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konso
losluklar aidat ve giderleri, 

f) Kurslara katılma giderleri : Kamu kurum ve 'kuruluşları ile 
meslek teşekkülleri, dernekler ve vakıflar tarafından düzenlenen 
bilimsel nitelikli toplantılara iştirakleri kurumlarınca gerekli görü
lenlerin ikatılma giderleri; kamu 'kurum ve kuruluşlarınca açılan 
kurs masraflarına katılma giderleri; "kurumların üst"yönetim görev
lileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
tatil günlerinde yabancı dil (kursuna 'katılmaları ilgili veya bağlı bu
lunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya 
yabancı dernek, vakıf veya 'kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil- kursları için ödenecek ders 
ücretleri (ücretin % 20'si memur tarafından ödenir.) 

g) Haber alma giderleri, 

h) Hazineye inti 
ca ödenmesi gerekli 
karşılanamayan giderl 

ı) • Özel Kanunla 

j) 11.11.1983 tar 
uyarınca Hükümet u 
tırılan radyo ve telev 
lanması için gerekli he 

400. — TÜKETİ 
HARCAMA KALEM 

«410. — Kırtasiy 

I. a). Kırtasiye, 
leri : Hizmetin gerek 
mal ve malzemelerin 
her çeşti tüketim ma 
ve yapımı ile bunlara i 

b) Yayın alımla 
rih ve 2527 sayılı Ba 
sayılan 'basma, yazı v 
aynı nitelikteki 'basm 
giderler, 

c) Baskı ve cilt 
kı işleri ile cilt giderler 



«420. — Yakacak Alımları» ayrıntı koda 
II. Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, - mal

zeme ve yakıtların' satın alma bedelleri ile bunlara ilişkin (Depola
ma, bakım, koruma, dağıtım dahil) giderleri, 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrınü kodu 
III. Makine ve taşıtların işletilmesi ile ilgili madde alımları 

(işletme ile ilgili 'kimyevi maddeler dahil), 

«440. — Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri» ayrıntı kodu 
IV. Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya, 

ışıklandırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü mad
de, eşya, malzeme alımları ile su temizleme kimyevi maddeleri, iç
me ve kullanma su 'bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik be
delleri ve 'bunlara ilişkin giderleri, 

«450. — Yiyecek ve Yem Alımları» ayrınü kodu 

V. Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mü
badelesine tabi tutulan ikmal maddeleri bedelleri, besin ürünleri ve 
beslenme ile ilgili her türlü ikmal madde.ve vasıtaların satın alınma
ları ile 'bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım,- onarım, koruma 
ve dağıtım, pişirme dahil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için 
mutfak ve yemekhane levazımatı alımına ilişkin giderler, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Jandarma dahü) kazandan iaşesi 
mümkün olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda 

muayene <kaydı ile üç a 
değişimi alan er ve erb 
değişimli er ve erbaşın 
leketlerine gönderilmesi 
cek istihkakları; celp ve 
leri; (657 sayılı Kanunu 
netmelik hükümleri saklı 

«460. — Özel Malz 
VI. a) Giyim - ku 

na dayanan tüzük, yön 
rin giyim' ve kuşam ve 
ikmal madde ve vasıta 
leri ile bunlara ilişkin h 
ruma ve dağıtım dahil) 
maşır ve çamaşır kurutm 
bulunan birlik, kurum, 
benzeri teşkillerin giyim 
mal madde ve vasıtalar 
derleri ile bunlara ilişk 
koruma ve dağıtım dah 
da zehirleyici olduğu d 
ki işlerden bakanlığınca 
verilecek giyecek ve koru 



b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her cins ve her 
çeşit hayvan alım, koruma, hakim, kurtarma ve dağıtımı ile bun
lara ilişkin her türlü giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların 
her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların 
özel ve tüzelkişilere karşı İşleyecekleri zararlar karşılığı verilecek 
tazminatlar; hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara iliş
kin diğer giderler, 

c) Temririiik malzeme alımı : Temriniik malzeme ile ilgili her 
türlü giderler, . • 

d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel'malzeme alımları : Hizmetin özelliği gerektir

diği halde diğer harcama kalemlerinden alınamayan özel malzeme 
alımları, 

f) Tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri; Ya
bancı ülkelerdeki temsilciliklerde görevli memurların tedhiş ve sa
botaj hareketlerine karşı güvenliklerini sağlayacak önlemlerle ilgili 
harcamalar, 

g) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda gerekli değişik
lik yapılıncaya kadar, Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak po-
lisevleri ve mülteci misafirhanelerinin hizmete girişlerine ilişkin her 
türlü harcamaları ile halen hizmet veren poiisevieri, moral eğitim 
merkezleri ve mülteci misafirhanelerinin her türlü giderleri, 

«470. — Savunma Alım ve Giderleri» ayrıntı kodu 
VII. Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «Sa

vunma araç, gereç ve hizmetlerinin alımı» faaliyeti ile ilgili olarak: 

a) Savaş gereç 
yapım ve giderleri, 

aa) Silahlı Kuv 
zeye çıkartılmasını v 
türlü harp ve destek 
link sistemleri dahil) 
üstü ve yeraltı maha 
cek bina ve İskân te 
inşa edilecek lojman 
her türlü ikmal ma 
kım ve dağıtımı ile 
imkânların, yerel ko 
bunlara ilişkin her t 
şınmaz (silah, gemi, 
ları, arazi ve tesis gi 
destekleyecek mallar 
leri, 

bb) Çeşitli kur 
hizmetler karşılığı öd 

cc) Bütün sava 
cekleri zararlar için v 
cekleri zararlar dahil) 

dd) Savaş stokl 
alımı ile bunlara ilişki 



ee) "Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, 
uçakların fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çi
zelge, iş cetvelleri, fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin di
zayn-ile ilgili plan, keşif, resimhâne ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, ter
sim, teksir ve tabı ile korunmalarının gerektirdiği giderler, 

ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisieri, 
tahkim tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, 
onarım ve yapım giderleri; 

gg) Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her tür
lü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin 
alım, yapım, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarım 
ve emniyeti ile ilgili diğer giderler, 

Mı) Silahlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ve gerekse 
dış yardımlardan sağlanan t TOW güdümlü tanksavar silah sistemi
nin yurt içinde yapılamayan beşinci kademe fabrika bakım ve re
vizyonlarının yurt dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (North At
lantic Military Supply Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu 
kuruluşun tesis, tevzi ve idarî .masraflarına katılma payları île bu 
silahların her türlü fabrika bakım ve onarım giderleri, bu silahın 
sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında 
yaptırılacak eğitim giderlerine katılma payları; FMS (Foreing Mi
litary Sales) ,YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
ve faiz ödemeleri, * 

237 sayılı Kanuna 
ile binek, otobüs ve m 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, ye 
zırlıkların' gerektirdiği a 
yim, kuşam, savaş gereç 
ve haberleşme giderleri 

c) Manevra ve tat 
katla ilgili alım ve giderle 

d) 17.1.1938 tarih 
gerektirdiği giderler, 71 
züğün 119'uncu madde 

e) 9.6.1958 tarih 
ve 6/3150 sayılı Tüzüğü 
konulan giderler, aynı 
derler, sığmak, bakım, 

f) 11.8.1982 gün 2 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsil, A 
ayrıntı kodu 

VIII. a) Temsil G 
amirlerin takdiri esas o 
giderler, 



İlgili'yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili 
temsil giderleri ve cenaze törenleri için satm alınacak çiçek bedel
leri ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan 
kiralanan madenî çelenklerin kira bedelleri. 

b) Ağırlama giderleri : 
aa) Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin 

şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konutlanmalarımn ve bu 
işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, he--
diye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği gi
derler, 

bb) Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri tarafından gelecek 
resmî yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri; Protokol Genel 
Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gere
ğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alan
lara verilecek kumanyalar; konukların yurdumuzda hizmetlerine 
verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler, 

cc) Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecek
leri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk 
ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri 
ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve 
bunların kira 'bedelleri, 

d) Tören-Gider 
olan 'benzeri törenler 
fer Bayramı ve 'benz 
versiteler açılış törenle 

e) Organizasyon 
lama, tören giderleri 
reli kongre, konferan 
ağırlama ve organizas 

f) Fuarların Di 
kalemlerinden karşıla 
giderler, 

g) Tanıtma Gid 
aa) Yurdumuza 

yabancı basın, radyo 
yurt içindeki ağırlam 
rüldüğü takdirde geliş 

bb) Plan, yıllık 
uygulama giderleri : 
yon, uygulama ve izl 
ram ve.'bütçelerin ul 
türlü basın, yayın, ba 
fotoğraf, vesair araç, g 



«490. — Diğer Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
kodu 

IX. a) Temizlik malzemeleri alımları : Her.türİü temizlik ve 
temizlik malzemesiyle bunlara ilişkin giderler, 

h) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında 
kullanılan her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satın alma ve 
bunlara ilişkin her türlü giderler, 

c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak 
kullanılacak her türlü sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara 
ilişkin giderler, 

• 500. — DEMİRBAŞ ALIMLARI HARCAMA KALEMİ 

«510. — Büro Malzemeleri Alımları» ayrıntı kodu 

I. Hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kul
lanılan eşyalar ile hizmetin» çalışmanın ve işin gerektirdiği büro 
malzemeleri gibi taşınan malların alımı ile ilgili her türlü giderler, 

«520. — Büro Makineleri Alımları» ayrınü kodu 

II. Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, 
değeri 50 000 000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar gibi çalışmaya iliş
kin makine alımına ait her türlü giderler, 

«530. — Yangında 
kodu 

III. Yangından ko 
her türlü giderler, (Bu 
maz.) 

«590. — Diğer Dem 

• IV. — Büro malzem 
metin gerektirdiği diğer 
çamaşır makinesi, kazan 
dahil) alımlarına ilişkin g 

600. — MAKİNE-T 
CAMA KALEMİ : 

«610. — Taşıt Alımla 

I. 237 sayılı Kanu 
şıtlar ile binek, otobüs, m 
mutat ekipman giderleri, 
hale getirilmesinin gerek 
taşıtlara ilişkin giderler, M 
törü için Amerikan ihtiy 
nımı ile ilgili giderler; 



muayene giderleri; bölge makine pariları ve müşterek gayretle oluş
turulan makine parkları, tabiî afetler ve olağanüstü haller ihtiyacı 
olan makine stoklarının 'oluşturulma ve kurulma giderleri, Dışişleri 
Bakanlığınca, tehlikeli 'bölge olarak tespit edilen yerlerde hizmet 
veren 'başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alın
masına ilişkin giderler, mevcut taşıtların zırhlandırıîması ve zırhlı 
taşıt alımı giderleri, -

«620. — Makine, Tezhizaî Alımları ve Büyük Onarımları» ay
rıntı kodu 

II. Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 

a) Makine, teçhizat ve 'bunların- yedek parçalarının satın al
ma, imal, montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin 
diğer giderler, 

b) Jenaratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen 
makinesi, telefon santralı gibi makine, ve vasıtalarla büro ihtiyacı 
dışmda hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi 
uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üre
timinde . kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve 
bilgisayar satın alma bedelleri, 

c) öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuvar, 
matbaa, atölye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleş
me ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) . Yeni hizmete 
rek yeni hizmete gire 
nızca büro ihtiyacı dı 
ve cihaz koruması içi 
tahtası, soba, yatak, k 
gerekli teçhiz giderler 

Geçmiş yıllarda h 
araştırma yerlerinin (d 
demirbaş alımları» ay 

Sanat modelleri s 
nek, el sanatlarının g 
Sanayi ve. Ticaret ••Bak 
canmak üzere Türkiy 

«630. — Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl 
yetlerle ilgili «Dışalım 
faaliyeti ile ilgili olara 

III. 1050 sayılı 
tarih ve 3483 sayılı K 
rasının (d) bendinin 2 
'kredileri artıkları için 
tutulamaz. 



700. — YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
HARCAMA KALEMİ : 

«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderleri» ayrıntı kodu 
I. a) İhale yoluyla yaptırılan yapı, tesis ve büyük onarım be

deli karşılığı olarak müteahhitlere ödenecek hakedişler, 
b) Taşeron marifetiyle yaptırılacak emanet işlere ait her türlü 

harcamalar, 
c) İnşaatla ilgili yapım sırasındaki danışmanlık hizmetleri gi

derleri, 
d) Özel kanunlarındaki usuller uygulanmak suretiyle müteah

hidine ihalesi mümkün olmayan hallerde, emanet usulü ile veya 
bizzat kuruluşlarca gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük onarımlarla 
ilgili (130-işçi ücretleri ayrıntı kodunda sayılanlar dışındaki) öde
meler, malzeme satın alınması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve 
prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastrüktüriin İnşa ve Tesisleriyle İlgili Gi
derler» ayrıntı kodu 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Alt 
Yapı Hizmetleri» faaliyeti ile ilgili olarak : 

II. NATO Enfrastrüktürün inşa ve tesisleriyle ilgili giderler. 
«730. — Taahhütlerden Devredilen Artıklar Karşılığı» ayrıntı 

kodu 
Gerektiğinde yıl içinde açılacak 751-799 kod numaralı faali

yetlerle ilgili «Taahhütlerden Devredilen Artıklar Karşılığı» faali
yeti ile ilgili olarak : 

III. 1050 sayılı M 
tarih ve 3483 sayılı Kan 
rasının (d) bendinin 3 ü 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

" 
800.. — DİĞER ÖD 

«010. — Vergi Resim 
I. Diğer tertiplerin 

gi, resim ve harçlar dış 
işletmeye ilişkin vergi, re 
Hazineye ödenecek diğe 
ları ve giderleri formülü 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer ödü 
kodu 

II. Kanun ye Kan 
nameler gereğince Devl 
çeşitli ödül, ikramiye, m 
meler, 

«830. — Gizli Hizme 

Sadece Bütçe Kanun 
Yasanın 77 nci maddesi 
rak : 



III. a) Örtülü ödenek, ' ' 
b) . 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat'Hizmetleri 

ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun gerektirdiği giderler, 

c) Gizli haber alma giderleri, (İçişleri Bakanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığının istihbarat, bilgi toplama hizmetleri için ya
pılacak 'harcamalarda .1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
nun 77 nci maddesi hükmü uygulanır.) 

«840. •— Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mü
badelesi Giderleri» ayrıntı kodu 

IV. _ 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler', ya
yın giderleri; uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin 
her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen, elemanların zo
runlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler, (öğrencilerin yollukları 
dahil), ' ' 

«850. — Karantinaya Alınma ve Emniyet Nezaretinde BaJıin-
durma Giderleri» aynnü kodu 

V. Sağlık nedeniyle karantinaya alınan kişilerle, çeşitli neden
lerle yurt içi ve yurt dışında emniyet gözetiminde geçici olarak tutu
lan kişilerin yiyecek ve foarındırma ile her türlü giderleri, cenaze 

ve gömme giderleri 
giderleri; terkedilmiş 
lerle polisin görevi g 
polis gözetiminde ka 

«860. — NATO G 

Sadece Bütçe Ka 
metleri» faaliyeti ûe il 

VI. a) Güney-D 
Hava Kuvvetleri K 
olarak kiralanan bin 
deki askerî temsilcilik 
Türk teşkilatı tarafın 
hizmet ve- temsil gid 
ifa edilen geçici gör 
mat) -Karargâh pers 
lerinde görevlendirile 
döşeme, demirbaş ve 
delleri ve diğer ulaş 
Kanunla onaylanan s 

b) NATO aske 
yaretlerinde makam 
hizmetinin gerektirdi 

Söz konusu ihti 
pılmış olan giderlerd 
nemeyerek borca bıra 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları ile Arkeolojik 
Kazı Giderleri» ayrıntı kodu 

VII. a) - 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var

lıklarını Koruma Kanunu gereğince oranı belirtilen ikramiye, ih

bariye ve mükafatlar ile müzelere alınacak her türlü eski eser satın 

alma giderleri, 

b) Kültür Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruhsatna
mesi hükümlerine göre ilmî bir heyetle, arkeolojik kazı yer
lerinde yapılan kazılarda, yeraltında bulunan eski eserlerin ilmî 
metotlarla açığa çıkarılmasında, mimarî kalıntıların yerinde korun
masında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde 
koruma tedbirleri alınarak müzelere maledilmesinde lüzumlu her 
türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım 
giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç 
giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri, kazıda 
kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve ona
rım giderleri; resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malze
menin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşın
maz eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü 
araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt 
şındaki millî anıtlarla m 
giderler, 

c) Devlet resim-h 
rulan jüri tarafından s 
ve heykeller ile Bakan 
ruluşlardan satın alınac 
olan her türlü resim, tab 

900. — TRANSFE 

«910. — Kamulaşt 

Aşağıda ayrıntılı 
bu harcama kalemind 
faaliyetlerle ilgili; 

I. a) Arazi, arsa, 
taşınmaz malların satı 
ve katma bütçeli daire 
bunlara bağlı döner s 
leri ve diğer kamu ku 
nılabilir sahası 100 me 
dikkate alınarak bu sın 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Med 
lar tesisi için Ödenecek 



c) Kamulaştırma, satın alma, aynî hak tesisi işlemlerine - iliş
kin giderler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan 
mahsul tazminatı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 

d) Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu ama
cıyla borçlu ber çeşit tüzelkişilerden taraflarca mutabık kalınacak 
bedel üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri, ve 
aynî hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

«920. — Kurumlara Katılma Paylan ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı kodu 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
II. a) İktisadî devret teşekküllerine katılma paylarına ilişkin 

ödemeler, 
fo) Kamu iktisadî teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin öde

meler, - • " 
c) Ortaklıklara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katılma paylarına ilişkin öde

meler, 
e) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere katıl

ma paylarına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

«930. — İktisadî Transferler ve Yardımlar» ayrıntı kodu 
1.01 - 200 Kodlu faaliyetlerle "ilgili; 
III. iktisadî Devlet Teşekkülleri, ve benzeri kurumlara yapı

lan iktisadî transferler : 

a) îktisa'dî devle 
meler, 

'Sji Kaimi İttisa 
ödemeler, 

c) Hükümetçe al 
rarları, 

d) Müdahale alı 
ödemeler, 

e) Diğer İktisadî 
f) Kaynak açığın 

İşletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Hav 
mahallî idarelerin p 
18.6.1947 tarih ve 51 
reler Fonundan karşıl 
lacak yardımlara iliş 
meler, 

«940. — Malî Tran 
201 - 400, Kodlu F 
IV. a) Katma b 

ilişkin ödemeler, 
b) Yükseköğretim 

cak Devlet katkısı, 
c) Bağımsız bütç 
d) Özel idarelere 
e) Belediyelere y 



f) Fonlara katılma payları ve ödemeler, (Merkez Bankası nez-
dinde açılacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Kalkınma 
Planı ve Yıllık Programlara uygun olarak kredilerin yönlendirme
si maksadıyla öngörülen ihracat, sanayi, küçük esnaf, tarım, turizm 
ve maden sektörlerine verilecek krediler için faiz farkları ile 35 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 inci maddesine göre kuru
lan fondan, Tasarrufları Koruma Fonuna ödemeler.) 

g) . Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
h) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
i) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
j) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
k) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma 

ile tersane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler,' 
1) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel 

Bütçe ve Türkiye Kalkınma Bankası kanalı ile yapılacak ikraz öde
meleri, 

m) Seçim giderleri : Kanunları gereğince yapılacak her türlü 
seçimlerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26.4.1961 gün 
ve 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere öde
necek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili her türlü gi
derler, 

n) Yurt içinde Hazine mülkiyetinde ve Kültür Bakanlığı ta
sarrufunda bulunmamakla birlikte uğraş konusuna giren tarihî Türk 
Kültür mirası yapılarının gerektiğinde her türlü bakım, onarım, res
torasyon ve donatım işlerini Kültür Bakanlığının tayin edeceği şekil 
ve şartlara göre yapılma giderleri, 

o) Devlet gelirle 
layıcı uygulamalara g 
muhasebe sistemi üze 
cek personelin hizmet 
ma Değer Vergisi ve 
Almanya İktisadî İşbir 
liği Fonuna yapılacak 
reği uluslararası kurul 
ödemeler, 

p) Eski Cumhur 
pım giderleri. (Bu ama 
rük Bakanlığı Bütçesi 
maya Maliye ve Gümrü 

«950. — Sosyal Tr 

401-500 Kodlu faa 
V. a.) T. C. Em 

karşılıkları 1992 yılı i 
ve Gümrük Bakanlığı 
dığı Kanununun 8.7.19 
desi ile eklenen ek 20 
miyeleri, yönetim gid 
Kuvvetleri Personel K 
re yapılacak ödemeler 
sayılı Kanuna eklenen 
lacak ödemeler; 1.7.19 
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cak ödemeler; T, C. Emekli Sandığına ilgili Kanun, tüzük, yönet
melik ve kararname hükümlerine göre yapılacak diğer ödemeler; 
(yukarıda belirtilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince takside bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri ge
cikmenin vuku bulduğu ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır). 

b) T.C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere 
özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, -

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
Öe yazılma, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçları ve ben
zeri giderler ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs 
giderleri, 

e) Yurt içi eğitim. kurumlarında okutulan yabancı uyruklu 
öğrencilerin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.6.1982 tarih ve 
2684 sayılı, 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indi
rimli ve parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

•h) 15.2.1956 tarih ve 6660 sayılı Kanun gereğince yurt içi ve 
yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders araç ve enstrüman gider
leri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; 
sanatları ile ilgili olarak keridüerine yaptırılacak konser, resital ve 
sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refa
kat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte 

gidecekleri temsil, kons 
huliye ücretleri; taltif m 
diyeler, sanatları ile ilgi 
refakatindekilere ödene 
yurt içinde yetiştirilece 
cırah Kanunu hükümle 
ge rakamının memur a 
miktar üzerinden öden 
rencilerle, refakatindek 
için tahsilde bulunacakl 
nan öğrenci baremi ve h 

ı) Dernek, birlik, 
şekküllere yapılacak ö 
ATA Derneği ile Türk 
ma Vakfına yapılacak 
Derneğine yapılacak ya 
Müdürlüğü bütçesinin 

j) 657 sayılı Devl 
dayanılarak hazırlanan 
kanlar Kurulu Kararı 
cek Yardımı Yönetmeliğ 

k) Türk kültür v 
aa) Türk kültür 

kin faaliyetlerle ilgili o 
ym giderleri ile fotoğra 
tın alma ve yollama g 
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yurt dışında yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere yaptırılacak 
'her türlü ve her türde film (konulu, belgesel vb. dahil), yazdırıla
cak senaryoların telif, inceleme vb. giderleri ile satın alınacak her 
türlü film, senaryo giderleri ve film yaptırılması, satın alınması ile 
ilgili tüm diğer giderler, yabancı ülke okullarında ilkokul çağındaki 
Türk öğrencilerine ayrılan sınıflarda meydana gelecek zarar ve zo
runlu sigorta hasar giderleri, 

hb) Dış ülkelerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal 
ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk tarih 
kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz binalarda görevli öğ
retmen, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret 
ve yol giderleri, 

cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile bi
naların bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve de
netimi için görevlendirileceklerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

dd) Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak ama
cıyla faydalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel ki
şilere ve yabancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine 
yapılması uygun görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde 
veya Türkiye'de öğrenim ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere 
yapılacak yardımlar, 

ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıt
ma konusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

nın önceden yazılı uyg 
ve kurumîarca ülkemi 
derleri, 

gg) Türk kültür 
feranslar, konserler, t 
lunmak, Türk sanat es 
oldukları ve ülkemizi 
bit olan kişi ve toplu 
yabancı ülkelere gitm 
profesör, öğretmen ve 
nın çağıranlar tarafınd 

hh) Türk kültür 
lerde düzenlenecek se 
satın alınacak yayınlar 
nıtıcı her türlü malzem 
terileri için görevlendi 

ii) Dış ülkelerde 
gülerinin geliştirilmesi 
amacıyla yapılacak gi 
ve teşekküllere yapıla 
den temin olunacak il 
yollukları, ilgili faaliy 
lan ödenekten gerek g 
ve Başbakanlığın uygu 
Örtülü ödeneks>le ilgili 



feniabilir.) Yukarıdaki (aa), (bb), (cc), (dd), (gg) ve (ii) fıkraların
da yer alan formül yurt dışındaki Türk işçileri için de uygulanır. 

1) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faa
liyeti ile ilgili olarak; Dışişleri Bakanlığınca yahancı ülkelerde güç 
duruma düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden 
iade edebileceklere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade ede
meyecek durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda 
yiyecek giderleri için verilen paralar, (Bu paralar, borçluların yurda 
dönüşlerinde ilgili saymanlıkça 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.) 
Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici 
olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve 
ciddî müdahaleyi gerektiren, tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç du
rumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik danışma, avukat ücretleri ile bulundukları ülke
deki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, iba
te, giyim eşyası ve tedavi giderleri, .(Muhtaç ve güç duruma düş
tükleri sabit olanların tedavi ve cenaze giderleri de gerekli takibat 
icrasından sonra ancak M.U.K.'huh 133 üncü madde hükümleri dai
resinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil za
manındaki resmî döviz kuru üzerinden tahsil edilir.) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin Yurtdışı İşçi, 
Hizmetleri Faaliyetleriyle ilgili olarak, yabancı ülkelerdeki işçileri
mizin haklarım korumak amacıyla hukukî danışma ve avukat üc

retleri, yabancı ülkelerde 
ve aile fertlerinin cenaze 
rafları, 

m) Dış ülkelerde 
ülkelerde siyasî alanda 
mesi veya etkisiz hale g 
pılacak ödemeler, kitap, 
tın alınması, bastırılması 
lanması, film yaptırılma 
Özel gazete nüshaları ile 
leri; (Bu tertibe konulan 
Bakanlığının teklifi ve B 
Bütçesinin «830 - a örtü 
tibine Maliye ve Gümrü 

Yapılacak anlaşmala 
için gönderilecek uzman 
ve gidiş dönüş yolluklar 
beslenmeleri için yapılaca 

n) «420 - Öğrencil 
yal faaliyetleri» ile ilgili 

«960. — Borç ödeme 
500 - 600 Kodlu faal 
VI. a) îç Devlet bor 
b) îç Devlet borçla 



c) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
d) Dış Devlet borçları genel giderleri, (Avukatlık, müşavirlik, 

kayıt, tescil ve benzeri giderler dahil), 

e) Personel giderleri geçen yıllar borçlan, 

f) Diğer câri giderler geçen yıllar borçları, 

g) . Yatırım giderleri geçen yıllar borçları, 

h) Transfer giderleri geçen yıllar borçları, 

i) İlama bağlı borçlar; 
aa) Bir ilama müstenit olarak doğan; 

Hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenemeyen 
borçlar, 

Hizmetin yapıldığı yıldan sonra ortaya çıkan ve yılı bütçenin 
«Geçen ve Eski Yıllar Borçları» tertibinden ödenemeyen borçlar, 

Bütçede tertibi bulu 

bb) Özel Kanunl 
mesine karar verilen hak 

cc) 6.6.1985 tarih 
rınca yapılacak ödemele 

j) Geri verilecek 

k) Faiz, acyo, pa 
Hazine cari hesapların 
leri için çeşitli kanunla 
bonoların faiz, komisy 
nece bankaların yaptı 
misyonlar, 2974 sayılı 
necek faizler, 

1) Diğer borç öd 
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(Kuramların Satın Alacakları Taşıtların Ortalama Satm 
Bedellerini Gösterir Cetvel) 
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T — CETVELİ 

(Kurumların Saün Alacaklan Taşıtların Ortalama Satın 
Bedellerini Gösterir Cetvel) 

Sıra No. Taşıtın Cinsi 

1 — a 
1 — b 
2 — 
3 — 
4 — . 
5.— 
6 — 
7 — 

9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 

(*) Binek otomobil 
(**) Binek otomobil 

Binek otomobil 
Station-Wagon 
Arazi - Binek (En az 4 en çok 8 kişilik) 
Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Kaptı - kaçtı (Arazi) • 
Pick - Up (Kamyonet) (Şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 
Pick-Up (Kamyonet) (Arazi hizmetleri için şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 
Panel 
Otobüs (En az 20 kişilik) 
Otobüs (En az 36 kişilik) 
Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 
Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 17 000 Kg. 
Ambulans 

Difera 

4 
4 X 
4 
4 
4 X 
4 
4 X 
4 

4 
4 
4 
4 X 
4 
4 

6 X 2 
4 



— ,T/4 — 

Sıra No. : Taşıtm Cinsi 

1 6 — Ambulans arazi hizmetleri içdn 
17 — Pick-Up (Kamyonet) Cenaze arabası yapılmak üzere 
1 8 — Motorsiklet 45 - 250 cc'lik 
19 — Motorsiklet en az 600 cc'lik 
20 — , Bisiklet 
21 — a Güvenlik Önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye 

ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

21 — b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(*.) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ma
kamlar için. 

(**)• 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç 
sıradaki makamlar için. 

Not :••: 

Bu cetvelde gösterilen asgarî ve azamî fiyatlarda değişiklik yapmaya, 
bu fiyatları belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit et
meye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Diferansiy 

4 X 4 
4 X 2 



Dönem : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ( 
1992 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 

• - Rapora (1 /325) 

r. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.0.2.O.KKGI 
101-95/01127 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olaraîc gönderilıtıiştir. 

Gereğini arz ederim. 
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• 1992'YILI/ 

MILLI BÜTÇE TAHMIN RAPOR 
1992 yılı Ekonomik Programında fiyat istikrarının sağlanması ve büyümenin sağlıklı b 

tır. Bu çerçevede Maliye, para - kredi, kambiyo politikaları dengeli gelişmenin temin edilm 
yapısal sorunlarının çözümlenmesi, üretim - tüketim dengesinin kurulması ve gelir dağılımının 

1992 yılı programında GSMH'nın artış hızı % 5,5 olarak belirlenmiştir. 

1992 yılında toplam kaynakların sabit fiyatlarla % 6,1 oranında artarak 122.770,6 milya 
maye yatırımlarında % 5.2, bunu meydana getiren kamu ve özel sabit sermaye yatırımların 
artışlar öngörülmüştür. 

1992 programı, toplam tüketimin % 5.0 oranında artması esasına dayandırılmıştır. 1992 
ketimin % 5.0 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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KAYNAKLAR - HARCAM 

(1988 Fiyatlarıyla, Milyar TL.) 
1990 1991 1992 

(2) (3) 

GSMH 
Dış açık (1) 
Toplam kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 

Kamu 
Özel 

Stok değişmesi (1) 
Kamu 
Özel 

Toplanr yatırımlar 
Kamu 
Özel 

Toplam tüketim 
Kamu 
Özel 

111.871.0 
5.037.9 

116.908.9 
27.260.9 
11.636.6 
15.624.3 
3.968.7 
2.534.6 
1.434.1 

31.229.6 
14.171.2 
17.058.4 
85.6793 
10.475.7 
75.203.6 

113.549.1 
2.172.7 

115.721.8 
26.994.6 
11.853.3 
15.141.3 

—• 633.4 
— 4.5 
— 628.9 

26.361.2 
11.848.8 
14.512.4 
89.360.6 
11.107.7 
78.252.9 

119.794.3 
2.976.3 

122.770.6 
28.387.0 
12.202.3 
16.184.7 

551.4 
— 767.5 

1.318.9 
28.938.4 
11.434.8 
17.503.6 
93.832.2 
11.669.4 
82.162.8 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri,: GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini, 1991 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. 

DENGESİ 

Yüzde değişme 
1991 1992 
(2) (3) 

1.5 
2.6 
1.0 
1.0 
1.9 
3.1 
4.1 
2.3 

'1.8 
15.6 
16.4 
14.9 
4.3 
6.0 
4.1 

— 

— 

— 
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KAYNAKLAR - HARCAMA 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 
1990 1991 1992 

(2) (3) 

GSMH 
Dış açık (1) 
Toplam kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 

Kamu 
Özel 

Stok değişmesi (1) 
Kamu 
Özel 

Toplam yatırımlar 
Kamu 
Özel 

Toplam tüketim 
Kamu 
Özel 

287.254.2 
6.809.6 — 

294.063.8 
64.579.9 
28.096.5 
36.483.4 
10.302.6 — 
6.579.8 — 
3.722.8 —ı 

74.882.5 
34.676.3 
40.206,2 

219.181.3 
39.962:i 

179.219.2 

454.838.4 
4.124.4 -

450.714.0 
102.523.2 
46.632.7 
55.890.5 
,2.553.6 

18.3 -
2.535.3 

99.969.6 
46.614.4 -
53.355.2 

350.744.4 
73.695.9 

277.048.5 

729.378.8 
- 5.983.8 

723.395.0 
164.758.3 
73.339.9 
91.418.4 

3.378.9 
4.703.5 

. 8.082.4 
168.137.2 

- 68.636.4 
99.500.8 

555.257.8 
122.243.6 
433.014.2 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri* GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahminî, 1991 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi., 

DENGESt 

Yüzde değişme 
1991 1992 
(2) (3) 

58.3 
3.8 

53.3 
58!8 • 
66.0 
53.2 

4.5 
2.3 
2.2 

33.5 
34.4 
32.7 
60.0 
84.4 
54.6 

60 
0 

60 
60 
57 
63 

1 
— 1 

2 
68 
47 
86 
58 
65 
56 





tamamsa 

Q ^lâüi 

LtHaPM 
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1992 MALI YIL! BÜTÇE KÂNUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1992 Yılı P 
sarının hazırlanmasında, Devlet hizmetlerinin sağlıklı ve verimli bir biçimde yürütülmesi, fiyat 
edilmesi temel ilkeler olmuştur. 

Gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, fiyat istikr 
tesis etmek, üretim kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak, kamu yatırımlarını kalkınmada ö 
kaydırmak, tüketiciyi gereği gibi korumak, tasarrufları artırmak, özel kesimi finansman açı 
sının konvertibl hale gelmesi için gerekli ortamı oluşturmak, Avrupa Topluluğuna giriş için 
sasını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, dış ticaretteki iyileşmeyi sürdürmek, üretimde sanay 
olan bir yapıya kavuşturmak, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal güvenliği geliştirmek, Altınc 
amaçları arasındadır. ' 

1992 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Kalkınma Planının temel hedefleri yanında, ülkenin iç 
nomik şartlar gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bütçe Tasarısında gelir ve gider 
ile birlikte, para ve kredi politikalarıyla uyum içinde olmasına da özen gösterilmiştir. 

Tasarı ile kuruluşlara, Kalkınma Planı hedefleri yanında, mevcut gelir ve nakit imkânlar 
nak tahsisi yapılmıştır. 
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1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANU 
TASARISININ MADDELERİNE 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM - . • ' ' " • 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir Denge ve Bütçeye Bağlı Cetveller 

Gider Bütçesi 

MADDE i. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1992 malî yılında yapacakları hizmetlerini 
miktarını belirlemektedir, 

Gelir Bütçesi . 

MADDE 2. — Genel bütçenin 1992 malî yılı gelir tahminleri nin yer aldığı (B) cetveli 

Denge 
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 

ile karşılanacağına dair hükme yer verilmektedir. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya Miskin Bükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

MADDE 4. — Madde ile bütçe ödeneklerinin kullanımında tasarrufun sağlanması, tutar 
yürütülmesi, gideollerinin yarısından fazlası Hazine Yardımı ile karşüanan özel kanunlar ile k 
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••ramlarının düzenlenmesi, harcamaları vs istihdam esasları yönünden gerekli standartların- te 
larında Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. Maddenin son fıkrasında, madde hü 
lar, kamu iktisadî teşebbüsleri, özel idareler ve belediyeler bakımından da uygulanacağı hükm 
önce, Devletin maliye politikasının başarıyla uygulanmasının ve bu. alanda geerkli koordinasy 
kurumların bir bölümü yeterli malî kaynağa sahip bulunmadığından,, genel bütçeden yardım alm 
tadır. Bu nedenle, harcamalarda meydana çıkacak arzulanmayan artışlar, genel bütçe açığın 
uygulaması Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılan Devlet Memurları, İhale, Harcırah Ka 
bütçeli kuruluşların yanısıra bazı istisnalar dışında buvkuruluşlarda da uygulanmaktadır. Uy 
sağlamak için bu hükümlere maddede yer verilmektedir. 

Ödeneklerin Dağıtım ve Kullanımı 

MADDE 5. — Ödeneklerin dağıtım ve kullanım esasları ile ilgili ilkeler tespit olunmak 
ma planı ve yıllık programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayışı 
verilmektedir. 

Ayrıntılı Harcama Planları 

MADDE 6. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşla 
alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı loıruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebb 
fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını ve birbirleriy 

mercilere vermeleri konusunda hüküm getirilmektedir. ' 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanı adı geçen idarelerin her türlü malî işlemleri ile ilgil 
de inceleme yaptırmaya ve incelemeler sonucu, gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğ 
rrfn uygulanmasını istemeye yetkili kılınmıştır. * 1 
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Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 
MADDE 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesinde 

amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve Güm 
yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen Bakanlı 

Bu yasal dayanak çerçevesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan âcil ihtiyaçların aksatılma 
Maliye, ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan «Personel Giderleri Ödeneği»; «Yatırımları 
gibi gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerin ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında u 
yer verilmektedir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesindeki «Araştırma, İnceleme ve Proje H 

dımlar» tertiplerine konulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. —T Yıllık Programlara dahil projelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisince ve 

miş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcamasının yapılamayacağı, proje adı b 
altında toplu olarak verilmesi durumunda, bu toplu ödenekler konusunda yapılması gereken 
Katma bütçeli idarelerin proje tavanı değişmemek üzere, projenin alt kalemleri ile ilgili de 
vuşturulmaktadır. Maddenin c) bendinde, 1991 ve daha önceki yıllarda başlanılan işlerle sınır 
uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince Valinin yetki ve sorumluluğund 
müş bulunan, projelerin bedellerinin ilgili il özel idaresine ödenmesi hususu düzenlenmekted 
rım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişikliklerin, «1992 Yılı Programının Uygula 
Karan> da yer alan usullere uyularak yapılacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne, yılı programlarına dahil yatırımların 
rekli gördüklerini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak, kaydıyla, bu 
alınmaktadır. -



— 13 — 

Vergi Bağışıklığı 

MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
latının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek akaryakıt ve madenî yağlarla, savaş ar 
za Teşkilatı ihtiyaçları için yurt dışından alınacak bir kısım malzeme ve cihazın vergi dışınd 
maktadır. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye v 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak devlet katkısı dah 
katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, yıl sonunda fazla olduğu anlaşılan 
dürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonundaki bütçe fazlalarımn genel bütçe 
almaktadır. 

Ayrıca, Hazine Yardımı alan katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 sayılı Kanunun 48 
59 uncu maddesine dayanılarak eklenen ödeneğin Hazine Yardımı ile ilişkilendirilmesi sağlan 

Resmi Taşıtlara Ait Hükümler 

MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullanı 
tasarruflu bir bütçe politikasının izlenmesine yardımcı olmak üzere, uyulması gereken düze 

Buna göre maddede sayılan kuruluşların taşıt edinmeleri bağlı bulunulan bakanın teklif 
ve Başbakanlığın iznine bağlanmaktadır. Yine bu maddede, bazı istisnalar dışında yabancı m 
Ayrıca maddede, mevcut yabancı menşeli taşıtların elden çıkarılması ve satıştan elde edil 
zenlenmektedir. 
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Maddenin (c) fıkrasında ise taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması 
mak kaydıyla, emir ve zatlarına veya makamlarına taşıt tahsis edilenlerin, ilgili bulunduk 
vesinde, taşıtları bizzat kullanabileceklerine dair hükme yer verilmektedir. 

Hastane Ücretleri 

MADDE 13. — Devlet, memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve y 
aile fertleri dahil) tasarıda sayılan tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ilişkin ücretlerin 
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödeneceği, bu 
de çalışanlar bakımından uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Dernek ve Renzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 

MADDE 14. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve, benzeri teşekküllere Devlet b 
nünde bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına uygun o 
konuları ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespitine ilişkin açı 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 

MADDE 15. — Millî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendilerine 
menkullerinin satışı halinde satış badelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, belirlenecek ve 
ilgili oldukları kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeleştiril meşine ilişkin hükme yer v 

Madde ile ayrıca, irtifak hakkı verilen özel iskelelerden alman nisbî kira bedellerinin b 
da yarısının liman başkanlıklarının hizmetlerinde kullanılmak jizere Ulaştırma Bakanlığı bü 
lerini- geliştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunacağ 
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• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına lüşkirı Hükümle? 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 16. — 1050 sayılı Muhasebei .Umumiye Kanunu, diğer Kanunlar ve Bütçe 
"Kesim, Madde, Tertip, Harcama Kalemi, Ayrıntı Kodu ve İlgili Hizmet Tertibi» gibi bütç 
larına yer verilmektedir. 

Bağlı Cetveller 
MADDE 17. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesin 

ekli cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili Bütçe kanunlarının metinle 
küm çerçevesinde, Bütçe Kanununa eklenen (A), (B), (C), (Ç), (G), (H); (İ), (K), (M), (O), (P), 
yer almaktadır. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 18. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması iç 

için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altmda yeni tertipler veya (A) işaretli 
harcama kalemlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim v 
lamak üzere teklif olunmaktadır. 

Aktarma 
MADDE 19. — Personel giderlerinin malî yıl içinde program, alt program, faaliyet ve p 

mesi, genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti jâirütecek kur 
bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerindeki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, aym amaçla 
Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine iadesi ve 1992 Yılı Programında yapılacak değ 
nusu projelere ait ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarılması konularında M 
mektedir. 
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Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Millî Sa 
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri 

MADDE 20. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü 
ları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma yapılması, Sila 
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program 
ilgili tertipler arasında aktarılması, kamu kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması durumu 
kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işlemlerin yapılmasına yöneli 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 21. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikler 

Muhasebei Umumiye Kanununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderl 
itibariyle diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hü 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar ve Özelleştirme Gelirleri 
MADDE 22..— Maddenin (a) bendinde, 2983 sayılı.Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı 

hükümleri çerçevesinde: altyapı tesislerinin finansmanı için öngörülen kaynakların bütçeleşt 
3291 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Kanun Hükm 
bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile işletme haklarının tasfiye devir ve satış b 
Genel bütçeye irat kaydı hükme bağlanmaktadır. Ayrıca maddenin (c) bendinde 2983 say 
iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri ile diğer menkul kıymetlerin kamu kurumlarının yapacakl 
Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü bendine göre teminat olarak ve Hazinece satılacak 
nal değerleri üzerinden kabul edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 23. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden. teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerin 

ve İçişleri Bakanlıklarına (Jandarma Genel Komutanlığı) gelecek yıllara geçici yüklenme 
let İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış bulunmakıtadır 
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Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca temini gerekli modern silah, 
altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun 
kânların birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilece 
pılması, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Savu 
ve adı geçen Fon'dan Hazineye yatırılacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile ge 
ilişkin hükümlere yer verilmektedir. . 

Ayrıca, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Jandarma Genel, Sahil Güvenlik Komu 
için satın alınacak ve kiralanacak silah, araç ve gereçlerle ilgili büt çeleştirme işlemlerine yer ve 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 

MADDE 24. —• Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmaya 
mayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bu Bakanlıkça gere 
kullanılmak üzere ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan mik 
liye ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. Madde ile ayrıca, 3'apılacak 
leri ve Maliye ve Gümrük Bakanınca birlikte tespit olunacağı belirlenmektedir. 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 25. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güve 
alınacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek h 
sağlanacak paraların, aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bütçelerine özel ödenek kaydedilmesi 
ertesi yıla devredilmesine dair hükümleri kapsamaktadır. 

Bağış Hibe ve Yardımlar 

MADDE 26. — Yurt' içi ve yurt dışı. kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lirası k 

naklardan bağış ve yardım yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetmem 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kom 



— 18 — 

nın ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu üt sağlanacak malzeme bedeller 
re yer verilmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 27. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve yurt dışın 
konulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini belirleyen hükme yer verilmektedir. 

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 28 .— Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle, diğer özel ödenek ve 
miş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları ve bu 
aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenek artıklarının iptal edilmesi konusu 
rilmektedir. 

Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 29., — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner se 
tının c?0 '15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya oîmasm kullanılmayan geçmiş yıl kârlan 
tırtmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Maliye ve Gümrük. Bakanını yetkili kılan hükm 
lirlerin, yatırılmaması halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir. . .. • 

NATO Hesabı ve Akaryakıt' Fiyat İstikrar. Fonunun Gelir Fazlaları 

MADDE 30. — T. C. Merkez Bankası NATO Hesabında toplanan paralardan uygun 
tikrar Fonu»nun gelir fazlalarının Gelir Bütçesine gelir kaydedileceğine dair hükme yer v 

Fon Kaynaklarının Birleştirilmesi ve Gelir Kaydı < 

MADDE 31. — Maddede, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye istinaden kurula 
dırılmasına ilişkin düzenlemeler tamamlanıncaya kadar uyacakları esaslar belirtilmektedir. B 
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kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılan «Müşterek Fon Hesabı»nda toplanacak ve gide 
ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü üzerine yapılabilecekt 
nel bütçeye gelir kaydedilecek miktarlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin esasların yukar 
edileceği hüküm altına alınmaktadır. -

Bu madde hükümlerinin hangi fonlara uygulanmayacağı konusunda karar vermeye B 
denin 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen gelirlere uygulan 
Kurulu karar verecektir. . • 

Maddenin son bendinde, fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle em 
gelir kaydı düzenlenmiştir. 

İ K Î N O KISIM 
Hazine ve Ksına Kuıulîişlaraıa İlişkili Hükmiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 32. — a) Devlet borçlarının yönetiminin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınc 

b) Hazine vs Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bütçe kanunu tasarısın 
iç borçlanma aktine, aynı sürede iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendir 
larda izletmeye yetkili olduğu, 

c) Devlet iç ve dış borçları faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle karşı 
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlarını bu Kanunun Devlet borçlarının yönetimi ile 

vesinde ödeneceği, 
e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlarının ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Tür 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ile ilgili usul vs esasların ne şekilde düze 

maktadır. 
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İç Borçlanma 

MADDE 33. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın malî yıl iç 
sinde belirtilen tutarın bir katma kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetk 
nunu Tasarısı ile belirlenen yetki sınırları içerisinde çıkarılacak Devlet Tahvillerinin özellikler 
Hazine Bonolarıyla ilgili hükümlere yer verilmektedir. 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 34. — 2974 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstleni 
anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet iç 
ödemelerim «Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı içind 
devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı Olduğu Bakan yetkili kılınmakta dır.. 

Dış Borçlanma 

MADDE 35. — Yabancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla veya uluslararası kurumlarla y 
program ve proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânlardan Türk Lirası karş 
ne şekilde bütçeieştMieceğine dair hükme ve borçlanmalarla ilgili sözleşme tasarılarında uy 
ille ayrıca finansmanı dışardan sağlanııak gerçeideştirilecek işlerin, özel kanun, kararname v 
bileceğine dair hüküm getirilmektedir. . 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 36. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerleşik 
sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıy 
devir ve • kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri sağlamaya, • ul 
verilecek kredileri garanti etmeye, yabancı ülkelerde teminat möktubu vermeye, özel sektör ku 
Kıymetini Koruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye ilişkin hususlar açıklığa kav 
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Madde ile ayrıca, Yap-îşlet-Devret modeline dayalı" olarak gerçekleştirileceld projeler çerç 
özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşa 
kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bed 
rektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprukrediler sağlanmasına veya 
garantisi vermeye ve Yap-İşlet-Devret modeline dayanan tesisin sözkonusu projelere ilişkin anl 

•tınalınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kuram ve kuruluşları ile bağlı ort 
f inansör kuruluşlara garanti vermeye ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 37. — Madde ile; 

a) Dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun 
laşmaları ve Dünya Bankası ile 10 milyon ABD. Dolarına kadar borçlanmaların yapılmasında 

b) Türkiye Cumhuriyetinin borçlu ve garantör sıfatıyla taraf olduğu kredi anlaşmaların 
piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasiyle yönetimi amacıyla anlaşmaların ya 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana yetki verilmektedir. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 38. — Yabancı ülkeler ve yabancı ülke kredi kuruluşları ile hibe anlaşmaları ya 
imkânlarım kamu ve özel kuruluşlara kullandırmaya, yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara bor 
amacıyla anlaşmalar yapılmasına ve bu anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve D 
Bakan yetkili kılınmaktadır. -
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ÎKÎNCt BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 39. — Ödemelerin zamanında yapılabilmesini sağlamak ve tahsilatın göster 

mesini önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kur 
bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, satılacak Hazine bonaları ile ilgili esas ve usulleri 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı yetkili kı 

Çeşitli Saymanhklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 40. — Saymanlıkların Hazine hesaplan dışında kalan mal varlıkları, emanetle 

kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınması 
rilmektedir. 

Geri Verilecek Paralar -
MADDE 41. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usu 

kında açıklamalara yer verilmektedir. . • • 
ÜÇÜNCÜ'BÖLÜM- : 

Kanm iktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 42. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapıla 

mına dahil edilen kuruluşların, 1991 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarların, anıla 
len kısıtlamalara bağlı olmaksızın, bütçeleştirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, bu kuruluşların önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet 
ile iîgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerin 
yer verilmektedir. 



Kamu Ortaklıkları ve' İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 43. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçekleşti 
yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek, 2974 sayılı Kanun ile 233 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

Hazine Kefaletleri 

MADDE 44. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Hükümet tarafından destekleme alımları ve 
yaçlarını karşılamak için yapacakları borçlanmalara Hazine ke faleti verilmesine dair hükm 

Madde ile Türkiye İhracat Kredi Bankasının kredi ve sigorta faaliyetleri nedeniyle yük 
garanti edilmesi ve zararların ödenmesi konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ba 

ÜÇÜNCÜ KISIM . 
Kama Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Özlük Haklan 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Ücre 
MADDE 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine 

rakamlarla, ek gösterge ve 375 sayüı Kanun Hükmünde Kararname ile. ihdas edilen kıdem 
uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları ve. Devletin malî 
ca malî yılın ikinci yansı için yeniden belirlenebilirle imkânı da dikkate alınarak tespit edilm 

Maddede yurt dışı aylıkları ve ödeme esaslarına da yer verilmektedir. 

Ayrıca, 399 sayüı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) fıkrası gereğin 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre çalışan sözleşmeli personel için uygula 
dede belirlenmektedir. 
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İkramiye ve Diğer Ödemeler 
MADDE 46. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği hak sahiplerine ö 

lacak yöntem.ile Devlet Tiyatrosu edebî kurul üyelerinin toplantı ödeneği miktarı belirlenm 
nunu gereği hak sahiplerine ödenecek fazla çahşma ücreti konusunda uygulanacak esas ve 

Tayın Bedeli 
MADDE 47. — Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Dair 2155 Sayılı K 

•günlük er istihkakının bir aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde öden 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemey 
ve ebelerinin kazandan iaşe edilemeyenlerinin de bedelen iaşe edileceklerine dair hükme yer 

ÎKİNCİ BÖLÜM 
' İstihdam Esasları . ' 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 48. •— Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner ser 
kefalet sandıkları ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları 
ların kullanım usul ve esasları ile sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma ilkeleri açıklanma 

Madde ile sürekli işçi kadrolarından boş bulunanların açıktan atama yoluyla kullanılm 
izin ahuma zorunluluğu da getirilmektedir. 

Ayrıca, genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanlığı kadrola 
kadrolarından Maliye .ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülenlerin gerektiğinde adı geçe 
ceğine dair hükme de yer verilmektedir. 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 49. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermaye 

kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçeli kuruluşların transfer tertip 
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ruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kala 
personelin genel çalıştırma esasları ile ilgili usul ve esaslara ait hükümler yer almaktadır. 

Geçici İşçi Pozisyonları 
MADDE 50. — Kurumların 30 iş gününden fazla süre ile geçici işçi çalıştırabilmeleri ko 

masına ilişkin usul ve esaslara yer verilmekte ve vize işlemi yapılmadan ödemede bulunula 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek Kur Farkları 
MADDE 51. •— 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sahiplerinin öd 

nel Müdürlüğü geliri olarak gösterilmiştir. Madde ile söz konusu gelirler genel bütçe gelir 
6326 sayılı Petrol Kanununa tabi olarak faaliyet göstermekte olan yabancı petrol şirketlerini 
tisi olarak yaptıkları sermaye transferleri dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarının ödenmesine 

Kişi Borçları 
MADDE 52. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde mücbir sebeplerle takip ve 

vere Encümenince silinmesine karar verilen kişi borçlarının kayıtlardan çıkarılmasına ve terkin 
ğına dair hükme yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, 1050 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye ve G 
ve nakit saymanlarla gelir ve ödemelerle ilgili memurların zimmetlerinden maddede belirtilen 
kiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edileceği hususu belirtilmektedir. 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 
MADDE 53. — Madde hükmü, Devletin alacak ve borç hesaplarında 1.000 liranın a 

ve bu konuda doğacak aksaklıkların Maliye ve Gümrük Bakanınca giderilmesini sağlamak am 



— 26 — 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 

MADDE 54. — Mevzuatın uygun olarak 1992 ve daha önceki yıllarda açtırılan akred 
nuna kadar sonuçlandırılması ile mahsubu yapılmayanların nakden iade ettirilmesi konuları 
lınmaktadır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 

MADDE 55. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 
3,5 oranının 1992 yılında yüzde 2 olarak uygulanacağı, Bakanlar Kurulunun bu oranı yüzde 
dar azaltmaya yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 

MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda, saymanlara verilen gör 
lerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları belirlemeye Maliye ve G 
madde ile saymanlar hakkındaki sorumluluğun, devredilen işlerle ilgili olarak, görev ve 
ifade edilmektedir. 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 

MADDE 57. — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî teşe 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereğ 
şındaki kuruluşlara üyeliklerini disiplin altına almak ve aynı uluslararası kuruluşa değişifc 
düzenlemek ve halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşların yeniden , değerlendirilmeleri 
diği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliy 
Dışişleri Bakanlığından önceden izin almaları hükmüne yer verilmektedir. 



Yurt Dışı Seyahatleri 

MADDE 58. — Madde ile genel ve katma -bütçeli kuruluş personelinin yurt dışına ya 
yapılabilmesi için millî hava yollarmın kullanılması zorunluluğu getirilmetkedir. Yine maddede 
Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma Bakanları yetkili kılınmaktadır. 

Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 59. — Bu maddede vatanî hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge 
eşleri için 1.150, diğer yakınları için 850 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

MADDE 60. — 3765 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, 2820 sayılı Siyasî Partiler K 
fıkrasında yer alan beşbinde bir oranınm 1992 yılında beşbinde iki olarak uygulanacağını hük 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 61.'.— Malî yıl içinde imkânları elvermemesi nedenliyle uygulanmayacak veya 
uygulanacak hükümlere yer verilmektedir. 

Yürürlük 

MADDE 62. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtm 

Yürütme 

MADDE 63. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarım belirtmektedir. ' . 
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1992 YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSt 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : _ . ' • ' • 
1991 yılında Gelir Vergisi tahsilatının 32 trilyon 800 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklen 

artış seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda alınan i 
netimlerinin tahsilat üzerindeki müspet etkileri, 26.12.1991 tarih ve 91/2569 sayıh Bakanlar Ku 
dikkate alınarak 1991 'e göre % 76.8 oranında bir artışla gelir vergisi tahsilatının 58 trilyon li 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

1.750.000.0 
2.940.000.0 
4.930.000.0 
8.650.OO0.O 

15.550.000.0 
31.920.000.0 

G E 

Miktar 

2.103.713.2 
3.092.814.9 
4.800.886.3 
9.870.695.0 

18.608.989.3 
32.800.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 779.992.9 
-H 989.101.7 
.+ • 1.708.071.4 
+ 5.069.808.7 
+ 8.736.294.3 
+ 14.191.010.7 

O 

+ 
.+ 
+ 

\ ' + 
• + 

+ 
(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde-: O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991. yılında Kurumlar Vergisinden 7 trilyon liralık tahsilat tahmin edilmektedir. Ülkem 

yüme, etkin denetim ye tahsilat tedbirlerinin sağlayacağı artışlar gözönünde tutularak Kurum 
milyar lira gelir elde edilmesi 'beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MSyca TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe tahmini Miktar' F a r k 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1.050.000.0 
1.300.000.0 
1.850.000.0 
3.850.000.0 
7.000.000.0 
,7.000.000.0 

949.160.0 
.1.331.542.5 

2.117.632.4 
3.597.814.3 
4.636.953.2 
7.000.000.0 (*) 

.. (+; 
';+' 
i-f. 
+ 
+ 
_{-

501.121.7 
382.382.5 
786.089.9 

1.480.181.9 
1.039.138J9 
2.363.046.8 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞİTLAR YERGİSİ 
Kesim ; 

33 — 

Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ :' 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yanı sıra 

ve 91/2568 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler de dikkate alınarak 1992 y 
sağlanabileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.).' 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahminî 

50.000.0 
80.000.0 

140.000.0 
180.000.0 
300.000,0i 
550.000.0 

G 

Miktar 

43.277.1 
50.652.3 

120.731.6 
133.712.3 
328.515.7 

E 

550.000,0 •(*) 

R 

Bir 

Ç E K L E § 

önceki yıla göre değişm 

> 

+' 
+ 
:+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

26.676.2 
7.375.2 

70.079.3 
12.980.7 

194.803.4 
22Î.484.3 

O 

. + 
. + 

+ 
+ 
+ 
+ 

(*•) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Veraset ve İntikal Vergisinden 1991 yılında sağlanacağı tahmin edilen 150 milyar liraldc 

da 230 "milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
. . TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

10.000.0 
10.000.0 
25.000.0 
40.000.0 
60.OQ0.O 

150.000.0 

G E 

Miktar 

9.864.6 
17.160.2 
26.635.6 
42.739.3 
82.332.1 

150.000.0 (*) 

R Ç E K L E § 

Bir öncöki yıla göre deği 

F a r k 

+' 2.490.2 
+1 7.295.6 
+'- . 9.475.4 
+ 16.103.7 
+ 39.592.8 
+. 67.667.9 

. 

. 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 1 Mad.de : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 yılında bu vergiden 14 trilyon liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. Ekonomid 

vergi denetimleri, ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılması ve vesika düzeni ile 
etkilerinin yanısıra bu verginin benimsenmiş ve yerleşmiş olması ile 27.12.1991 tarih, ve 91/25 
pılan düzenlemeler de dikkate alınarak, 1992 yılında bu kaynaktan 23 trilyon 500 milyar lira 

. TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

875.O0O.O 
T.600.000.0 
2.750.000.0 
4.250.000.0 
7.250.000.0 

13.000.000.0 

Miktar 

1.039.749.3 
1.562.795.8 
2.660.498.9 
4.175.758.2 
7.649.664.8 

14.000.000.0 (*) 

F a r k 

:+ 472.888.9 
.+' 523.046.5 

..+ 1.097.703. î 
+ 1.515.259.3 
-r 3.473.906.6 
4- 6.350.335.2 

O 

{*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://Mad.de
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Gelirin Çeşidi : EK.VERGİ. 
Kesim : 2 Madde : O 

• . • • 

• TAHMİN GEREKÇESİ : : . 
'Bu verginin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri dikkate alınarak, 1992 

lira gelir elde edilebileceği tahmin olunmaktadır.-

_. . " TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) . 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

270.000.0 
280.000,0 
400.000.0 
560.000.0 
900.000.0 

1.600.000.0 

G E R Ç E K. L E § 

Bir önceki yıla göre deği 

Miktar . F a r k 

177.936.3 + 53.905.3 
264.443.7 .+' 86.507.4 
287.547.5 . ' 4-i . (23.103,® 
460.933.0 + 173.385.5 
372.513.3 . — 88.419.7 

il.000.000.0 (*) + 627.486.7 

. 

'(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : Q 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde üretilen ve ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının, el değiştirmelerin son yulardaki 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da" dikkate alınarak, 1992 yılında bu kaynaktan bir önceki yıla g 
850 milyar liralık gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE' ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Yıl Bütçe tahmini 

Bir önceki yıla göre değişm 

'Miktar F a r k O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

50.000,0 
120.000.0 
200.000.0 
250.000.0 
350.000.0 

1.100.000.0 

42.956.9 
74.392.7 
127.224.0 
214.467.7 
584.469.9 

1:100.000.0 (*) 

••;+! 

+! 
. •;+'• 

+ 
+ 
+ 

22.365.5 
31.435.8 
52.831.î 
87.243.7 
370.002.2 
515.530.1 

. + 
'+ 

' ;+ 
:+ 
+ 
+ 

{*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Akaryakıt Tüketim tahminleri ile 'bu verginin hâsılatının dağılımını yeniden belirleyen 

Kurulu Kararı da dikkate alınarak, 1992 yılında bu vergiden 7 trilyon 450 milyar lira gelir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER''(Milyon TL.).: 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar . F a r k 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

80.000,0 
90.000.0 

240.000.0 
73O.O0O.O 

1.280.000.0 
2.750.000.0 

53.710.2 
70.504.1 

159.389.7 
656.484.2 . 

' il.223.578.8 
2.250.000.0 (*) 

-f; 
• + ' 

+ 
+ 
+ 
+ 

7.992.5 
16.793.9 
88.885.6 

497.094.5 
567.094.6 

1.026.421.2 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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-Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ 

VERGİSİ 
Kesim : 5 Madde : 0 

. I . 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Vergiye konu Banka ve Sigorta işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler ve 12.8.1991 tari 

rarı ile yapılan oran değişikliğinin yürürlük tarihinin, 26.12.1991 tarih ve 91/2563 sayılı Baka 
ertelenmiş olması hususu da dikkate alınarak, bu kaynaktan 1992 yılında 3 trilyon 300 milyar 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yü 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

120.000.0 
130.000.0 
400.000.0 
700.000.0 

-1.250.000.0 
2.000.000.0 

G 

Miktar' 

• 94.005.1 
155.317.6 
373.588.8 
643.341.6 

1.İ64.237.4 

E 

2.000.C00.O (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

••+ 35.369.9 
+i. 61.312.5 
+ 218.271.2 
+ 269.752.8 
+ 520,895.8 

/+ 835.762.6 

O 

.. 
+ 

• - • • 

+ 
; 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Geliri Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 
Kesim : 6 

40 — 

Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan, işlemlere paralel olarak bu 

tadır. Ayrıca, alman tedbirlerle pul yapıştırılarak ödeme usûlü geniş ölçüde sınırlandırılmış; 
ödenmesi yaygınlaştırılmıştır. Bu tedbirler yanında Damga Vergisine konu işlemlerin yıllık ar 
da 'bu kaynaktan 4 trilyon 100 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. . 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

280.000.0 
360.000.0 
650.000.0 
850.000.0 

1.600.000.0 
2.300.000.0 

G 

Miktar 

250.169.4 
378.992.8 
534.348.3 
876.338.9 

d .496.571.2 

E R C E K L E § 

Bir önceki yıla göre değ 

F a r k 

-,+• 68.650.İ! 
+! 128.823.4 
İ+1 155.355.5 
+ 341.990.6 
+ 620.232.3 

2.300.000.0 (*) + 803.428.8 

' 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 1 

. . 

TAHMİN GEREKÇESİ : • . ' 
Tapu Harcına konu işlemlerde meydana gelebilecek artışlar dikkate alınarak, Tapu Harçl 

edilen 880 milyar liralık tahsilatın, 1992 yılında 1 trilyon.400 milyar liraya ulaşması beklenmek 
• TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 
4 — — * i '• . , 

1986 
1987 
1988 
1989 ' 
1990 
1991 

90.000.0 
133.000.0 
267.000.0 
310.000.0 
570.000.0 

1.050.000.0 

103.614.2 
151.765.4 
181.744.1 
314.282.4 .. 
657.725.3 
880.000,0 (*) 

: '+' 
,+! 
+ 
+ 
- + 
. + 

41.803.2 
48.151.2 
29.978.7 

132.538.3 
343.442.9 
222.274.7 

, 

"•+ 

X*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiru 
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Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

• TAHMİN GEREKÇESİ : -
Geçmiş yıllardaki artış oranları dikkate alınarak, 1992 yılında 400 milyar lira tahsilat s 

minden, 1991 yılında 250 milyar lira tahsilat elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

15.000.0 
21.000,0 
51.000.0 
75.000.0 
110.000.0. . 
175.000.0 

17.599.3 
29.833.0 
35.714.2 
65.833;4 
118.100.8 
250.Ö00.0 (*) 

+ 
+ 
1 

+ 
+ 
+ 

7.615.9 
12.233.7 
5.881.2 

30.119.2 
52.267.4 
131.899.2 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu gelir kaleminin geçmiş yıllardaki gelişimi dikkate ahnarak, 1992 yılında bu kaynaktan 

min edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

YJ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe talrımini 

8.000.0 
19.000.0 
37.000.0 
45.000.0. 
75.000.0 

140.000.0 

G 

Miktar 

14.798.6 
21.460.0 
23.657.6 
45.138.4 
86.641.3 

E 

170.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E Ş 

önceki yıla göre değişm 

: 

+ 
.+' 
+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

9.3Ö2.41 

6.661.4 
2.197.6 

21.480.8 
41.502.9 
83.358.7 

O 

+ 
,+ 
•+ 

+ 
• + 

+ 

,(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
K e s i m : ? Madde : 4 

. 

TAHMİN GEREKÇESİ :-
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönünde bulundurularak, 1992 yılında bu kaynak 

tahmin olunmaktadır. /" , 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

12.000.0 
20.000.0 v 
27.000.0 

. 45.000.0 
110.000.0 
120.000.0 

13.194.8 
i 6.646.2 
39.647J1 
59.097.3 
87.311.9 
175.000.O (*) 

+: 
,-H 
•-fi' 
+ 
+ 
+ 

4.751.4 
3.451.4 

23.000.9 
19.450.2 
28.214.6 
87.688:1 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 5 

' 

TAHMİN GEREKÇESİ : . \ . 
Trafik Harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi gözönüne alın 

yar lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 
' - " . . . TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

.Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

3.000.0 
ıo.ooo.o 
13.000.0 
15.000.0 
35.000.0 
75.000.0 

7.372.0 
7.356.2 
10.917.0 
23.034.5 
47.423.7 
65.000.0 (*) 

.+l 
— 
+' 
+ 
+ 
: + 

5.953.2 
Î5.S 

. 3560.8 
12.117.5 
24.389.2 . 
17.576.3 

— 
. 
•+ 

. 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR v 

Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : . . " . . ' ' • 
1991 yılında 260 milyar lira tahsilat beklenen bu grupdaki harçlardan, 1992 yılında 450 

olunmaktadır. 
• ' . ' . • " . TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

22.000.0 
" 37.000.0 

55.000.0 
80.000.0 

200.000.0 
270.000.0 

G 

Miktar 

37.684.7 
34.691.2 
52.702.5 

106.135.5 
178.859.1 

E R 

Bir 

260.000.0 <*) 

Ç E K L E Ş 

önceki yıla göre değiş 

F a r k 

+ 
— 
+! 

+ 
+ 
+ 

24.071.0 
2.993.5 

18.011.3 
53.433.0 
72,723.6 
81.140.9 

O 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 _ 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGÎSİ, 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1992 yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1991 ve 1992 yılları içindeki kur değişikl 

vergili ithalat miktarı, gözönünde bulundurularak, bu kaynaktan, 1992 yılında 1 trilyon 900 
lanmıştır. Bu miktar, 1991 yılında tahsil edilmesi beklenen 1 trilyon 150 milyar liraya göre % 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

300.000.0 
470.000.0 
720.000.0 

1.150.000.0 
1.350.000.0 
1.650.000.0 

G 

Miktaf 

286.276.7 
424.725.8 
588.894.5 
710.291.2 

1.055.023.2 

E 

1.150.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 68.860.0 
+ 138.449.1 
+« 164.168.7 
+ 121.396.7 
+ 344.732.0 
+ 94.976.8 

O 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*J 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



48 

Gelirin Çeşidi : AKAR YAKITTAN - ALINAN GÜMRÜK 
VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ :" ' 
1991 yılında 15 milyar lira tahsilat 'beklenen hu" vergiden 1992 yılında 25 milyar lira g 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
19911 

Bütçe tahmini 

5,000.0 
10.000.0 
10.000.0 
13.000.0 
30.000.0 
15.000.0 

;. Miktar ' 

5.763.4 
6.448.7 

11.225.5 
14.101.2 

8.291.7 
15.000.0 •(*) 

F a r k 

••+•' 209.0 
+ : ' «85.3 
'.+' 4.776.8 
•+1 2.875.7 
— 5.8095 
-f 6.708.3 

• 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



. — 49 — 

Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ 
Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : • 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile- veya yolcu beraberinde gelen 

eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere; Kanunlardaki had ve nispetlere bağlı k 
memek şartryla Tek ve Maktu bir tarife'^gulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçmiş yılla 
gelir çeşidinden 1992 yılında 115 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmektedir. 

" • - ' • ' • TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.). 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

• 5.000.0 
5.000.0 
5.000.0 
7.000.0 

15.O00.O 
65.000.0 

G 

Miktar 

2.121.2 
1.682.5 
2.067.8 

16.322.3 
33.726.1 

E R 

Bir 

65.000.0 (*) 

Ç E K L E Ş 

önceki yıla göre 

F a r k 

— 962.2 ' 
— 438.7 
+ 385.3 
+ 14.254.5. 
+ 17.403.8 
+ 31.273.9 

değişm 

O 

— 
— 
+ 
:+ 
+ 

1 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Msdds : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : •• 
1991 yılı Bütçe Kanununda 8 trilyon 750 milyar lira olarak öngörülen bu verginin, yıls 

900 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Buna göre, 1992 yılı için programlanan ithalat mi 
mik gelişmeler gözönünde bulundurularak, bu kaynaktan 15 trilyon lira hâsılat -. sağlanabilec 

, ' TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe talimini 

450.000.0 
825.000.0 

1.720.000.0 
2.810.000.0 
3.67O.OC0.O 
8.750.000.0 

G E 

" Miktar 

528.024.7 
1.004.203.1 
1,517.000.7 
2.284.729.2 
4.721.471.6 
. 18.900.000:0 <*). 

R Ç E K L E, '§ 

Bir önce&i yıla göre değ 

F a r k 

+ 144.287.3 
+' 476.178.4 
+ 512.797.6 
+' 767.728.5 
+ 2.436.742.4 
+ 4.178.528.4 

• • • 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



' . - . ' • ' — 51 — 
Gelirin'Çeşidi : ÂKARYAICIT BIŞÎNDAKÎ MADDELERDEN 

İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMÎ . 
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : ' 
1992 yılı için programlanan ithalat miktarı, 1991 ve 1992 yıllarındaki kur değişiklikleri 

ithalat miktarı gözönünde bulundurularak 1992 yılında 3 trilyon 500 milyar lira Damga Resmi 

TAHMİNE. ESAS. BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş* 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

68.000.0 
215.000.0 
400.000.0 
950.000.0 

1.310.000.0 
1.995.000.0 

102.880.0 
231.225,8 
375.718.9 
833.665.7 

1.222.012.8 
2.100.000.0 (*) 

,+ 
+ 
+ 
+ 
4-
-L 

• 43.877.4 
128.345.8 
144.493:1 
457.946.8 
388.347.1 
877.987.2 

: 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK. 
DAMGA RESMİ. -. 

Kesim : 3 ' . Madde : 2 

' 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
1991 yılında 45Ö milyar lira tahsilat 'beklenen bu kalemden 1992 yılında 750 milyar lira 

' TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 
_ _ • ; 

. • Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe tahmini • .Miktar F a r k ' 

1986 -
İ987 
1988 
1989 
1990. 
1991 

22.000.0 
, 35.000.0 
45.000.0 

1-10.000.0 
240.000.0 
245.000.0 

14.236.2 
28.144.9 

' 62.766.2 • . .. 
134.571.6 
'332.263.7 
450.000.0 (*) 

— 
+ 
-h' 
•+' 
_|_ 
,-f 

938.2 
. 13.908.7 
34.621.3 
71,805.4 
197.692.1 
117.736.3 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

Gelirin-Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
• ALINAN ULAŞTIRMA ALT YAPILARI 

RESMÎ 
Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : v 

1992 yılı ithalat programı ve Ulaştırma Alt Yapıları Resminin yıllara göre gelişimi dikkate 
yar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. ; -

•TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

65.000.0 
75.000.0 

105.000.0 
150.000.0 
280.000.0 , 
820.000.0 

G 

Miktar 

44.771.5 
64.617.2 
83.858.0 

223.274.9 
553.008.2 

E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

."" 

—. 

:+! 
+' 
; + 
-j_ 

' 75O.O00.0(*) + 

F a r k 

2.107.7 
19.845.7 
19.240.8 

139.416.9 
329.733.3. 
196.991.8 

O 

' + 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN ULAŞTIRMA 
ALT YAPILARI RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ :' 
1992 yılında bu gelir kaleminden 450 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

. ' • • ' . • • TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R ' Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe tahmini Miktar 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

25.000.0 
25.000.0 
30.000.0 
45.000.0 
90.000.0 

. 180.000.0 

9.133.9 
16.653.7 
30.562.9 
29.142.7 
131.560,9 
250.000.0 

{*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

F a r k 

6.073.6 
7.519.8 

13.909.2 
1.420.2 

102.418.2 
118.439.1 



— 55 — 

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 1 Mzâde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, mevcut bakaya miktarına göre 1992 Bütçe yılında 30 milyar lira gelir sağl 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yil 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe talimini 

125.000.0 
50.000.0 
30.000.0 
5.000.0 

25.000.0 
30.000.0 

G 

Miktar 

20.020.6 
12.932,8 
6.S01.1 

18.415.1' 
18.288.3 

E 

20.000.0 (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k 

— 169.185.3 
— 7.087.S 
— 6.131.7 
+ 11.614.0 
— 126:8 
+ 1.711.7 

O 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERÎ, OKULLAR VE . ~ 
•;. , DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

. ; . . Kesim : 1 M a d d e : ! 

; . ' . ( • -

; • . • . " • • ^ 

•' TAHMİN GEREKÇESİ : ' ' - . 
Geçmiş yıllar-tahsilat sonuçları ve 1991 yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, b 

gelir sağlanacağı tahmm edilmektedir. . . 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

110.0 
35.0 
75.0 

40.100.0 
95.000.0 

880,0-

Miktar 

31.8 
59,9 
49.6 

241.3 
447.5 
700.0 •(*) ' 

F a r k 

+ 
+ 
—' 
+' 
+ 
,+ 

4.8 
28.11 

10.3 
191.7 

• 206.2 
252,5 

(*)• 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bazı Katma Bütçeli Kuruluşların 1992 yılı Bütçe Gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

15.0 
5.0 

. 5.0 
5.0 
5.0 

20.0 

Miktar. 

— 
— 
13.0 

1.4 . 
5.0 e ) 

F a r k 

— 
— 
—-

. 
"— 11.6 
+; 3.6 

O 

• 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ.: 
Millî Reasürans T.A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1992 yılında 725 milyon l 

TAHMİNE.ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl 'Bütçe tahmini Miktar- F a r k O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

250.0 • 
400.0 
570.0 
700.0 
900.0 
550.0 

236.3 
465.1 
165.9. 
593.6 
559J7 . 

600.0 (*) 

!+'• 
i+: 
— 
+ 
—' 
+ 

151.6 
228.8 
299.2 
427.7 

33.9 
40.3 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ': , , 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1991 yılı tahsilat tahmini gözönü 

*992 yılında 550 milyon lira gelir öngörülmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

400.0 
400.0 

1.550.0 
600.0 
950.0 • 
400.0 

G 

Miktar 

180.7 
187.9 
487.1 

1.790.8 
291.1 

E 

500.0 (*) 

R Ç E K L E •§' 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a 

.+' 
>+'< 
+ 
+' 
— 
+ 

r k 

106İ1 
7.2 

299.2! 
1.303.7 
1.499.7 

208.9 

O 

+ 
.+ 
+ 
+ 
— 
+ 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ . ' " " ' 
Kesim : 2 Madde : 3 . 

r . 

TAHMİN GEREKÇESİ: 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle geçmiş yılların tahsilat gerç 

.1992 yılında 650 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

•-Yıl. 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahminî 

33.000.0 
35.000.0 
66.500.0 
80.500.0 

200.000.0 
265.000.0 

G- E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar _ F a r k 

28.013.6 ' + • 3.570.4 
37.097.6 +' 9.084.0 
41.337.9 + 4.240.3 
92.685.8 , +'• 51.347.9 

175.431.1' , -+• ' . 82.745.3 
350.000,0 (*) « +.- 174.568.9 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 yılında 32 milyar lira tahsilat beklenen bu gelirin, 1992 yılında 60 milyar lira olac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

9.000.0 
9.000.0 

10.000.0 
24.500.0 
65.CC0.0 
55.000.0 

G 

Miktar 

4.472.9 
6.769.1 
9.465.6 

15.268.8 
28.764.2 

E 

32.000.0 (*) 

R ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

+' 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

1.237.4 
2.296.2 
2.696.5 
5.803.2 

13.495.4 
3:235.8 

O 

. 
• 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN .KÂĞIDI GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 5 . 

< 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, 1992 yılında bu kaynaktan 65. mily 

dir. ' , " • ' " . 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir öncöki yıla göre deği 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k 

1986 4.0 
1987 5.0 
1988 5.0 
1989 5.0 
1990 5.000.0 
1991 15.0 

22.5 . +i 20.11 
2.6 — 19.9 
1.0 — 1.6 
1.0 — 

20.2 + 19.2 
50.0 {*). + . 29.8-

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 63 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN .GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1992 yılında 200 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

4.0 
5.0 
5.0 

65.0 
100.0 
130.0 

Miktar 

4.0 
45.6 
13.8 
77.6 

•134.3 
140.0 (*) 

F a r k 

+ 1.0 
+' 41.6 
— 31.8 
+ 63.8 
+" 56.7 
+ 5.7 

O 

: + 
'. + 
. 
+ 
-i-
+ 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN 
•• ALINAN 

Kesim : 3 ' ! Madde : 2 
" • ' 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
1992 Bütçe yılında bu kaynaktan, 5 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

: , . .TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçetanmini - Miktar F a r k 

1986 7.0 — — 
1987 10.0 14.9 — 
1988 15.0 15.8 .+ 0.9 
1989 25.0 — ' — 
1990 . '-. 45.0 •.-..•—• — 
1991 5.0 • ̂  .5.0 (*) .•'•••— 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 65 — 

Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFİ HÂSILATI 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ. : 
14.1.1970 gün ye 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 ncı maddesine göre, n 

temettü, hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı hazineye devredilmektedir. 1992 yılmda bu ka 
tahmin edilmektedir. -

' TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahinini 

3.000.0 
1.500.0 
1.275.0 

13.500.0 
13.000.0 

. 5.G00.O 

G 

, 

Miktar 

— 
791.8 

11.176.7 
14.7 
— . • 

1.000.0 I 

E 

{*) 

R ç E K L 

Bir önceki yıla göre 

+ 
— 

F a r k 

— 
—' 

10.384.9 
11.162.0 

— 
— 

E 

i d 

§ 

eğişm 

O 

+ 
— 

(*)• 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu (kaynaktan, 1992 yılında 300 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {M2y<m TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe taümini Miktar F a r k 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

2.000.0 
2.500.0 

210.000.0 
35.O00.O 

2.000.000.0 
. 880.000.0 

2.094.9 
5.892.3 
17.680.7 
30,660.5 

• 987.001.7 
150.000.0 (*) 

; + 
•+'; 

";+' 
.+ 
+ 
— 

437.8 
3.797.4 
11.788.4 
12.979.8 

956.341.2 
837.001.7 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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'Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR ÎDARE GEIİRLERÎ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1992 yılında bu kaynaktan, 6C0 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

11.000.0 
19.000.0 
46.000.0 
80.000.0 

100.000.0 
300.-000.0 

G 

Miktar 

12.599,0 
26.759.3 
42.596.3 
70.039.7 

179.409.8 

E 

320.000.0 (*) 

R 

BİT; 

ç E K L 

önceki yıla göK 

• 

.+ 
+'• 
+ 

,+ 
-f 
~1~ 

F a r k 

6.005.5 
14.160,3 

. 15.837.0. 
27.443.4 

109.370.1 
140.590.2 

E Ş 

; değişm 

O 

+ 

' 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : _ 

.1992 yılında bu kaynaktan, 250 milyar lira hâsılat beklenmektedir. . 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1986 > 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

6.000.0 
20.000.0 
40.000.0 
70.000.0 
90.000.0 
140.000.0 

,19.651.8 
22.613.2 
29.532.3 
61.938.3 
89.231.0 
135.000.0 (*) 

+: 
+ 
+!•' 
+ 
+ 
+ 

15.011.0 
2.961.4 
6.919.1' 

32.406.0 
27.292.7 . 
45.769.0 

•+ 
+ 
.+ 
+ 
4 
+ 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 70 — 
Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN 

GELİRLER -
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan yürürlüğe konulması düşünülen kararların getireceği hâsılat da dikkate a 

edileceği tahmin edilmektedir^ 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

1,500.0 
100.000.0 

10.000.0 
10.000.0 

300.000.0 
•3.515.000.0 

G 

Miktar 

• 

— 
. 70.000.0 
127.222.1* 
356.437.3 

E 

360,000.0 <*) 

R ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

•—' 
70.000.0 
57.222.1 

229.215.2 
3.562.7 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 2 

' * 

TAHMİN ~ GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak, 1992 yı 

yapılacağı tahmin edilmektedir,, 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 , 
1988 
1989 
1990 
1991: 

Bütçe tahmini 

6.000.0 
6.000.0 

10.000.0 
80.000.0 
95.000.0 
35.000.0 

G 

Miktar 

4.145.9 
.5.684.8 
9.310.9 

18.651.7 
32.337.0 

E 

40.000,0 (*) 

R ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k 

+ı 
•+< 

+: 
'.+ 
-f 
+ 

3.244.0 
1.538.9 
3.626.1 
9.340.8 

13.685.3 
7.663.0 

O 

• 

{*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin ÇeşMi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim : 3 * Madde : 3 

• TAHMİN GEREKÇESİ :'-. 
•Bütçe Kanım Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel bü 

lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. , 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

14.000.0 
.25.000.0 
70.000.0 

190.000.0 
3OO.O0O.O 
350.000.0 

G E R Ç E K L E Ş 

. Bir -önceki yıla göre değ 

Miktar 

28.799.5 
46.505.5 
72.786.5 

137.490.1 
174.541.4 
35O±00O.O(*) 

F a r k 

•f 13.622.6 
!+i 17.707.0 

•:•+' 26.280.0 
-f 64.703.6 
4- 37.051.3 
+ 175.458.6 

• 

• 

'(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELÎRLERt 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
T. C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine portföyündeki kıymetlerden 1992 yılınd 

edilmektedir. 
' TAHMİNE ESAS BİLGİLER "(Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k . O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

60.0 
100.0 
500.0 
500.0 

5.000.0 
3.000.0 

60.V: 
242.2 
257.3 

2.495.8 
2.42L l! 
8.000.0 (*) 

+' 
+ 
!+ı 
+ 
—> 

+ 

15.4 
182.1 

15:11 
2.238.5 

74.7 
5.578.9 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : FAİZLER 
[esim : 1 Mödde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ.: . 
Hazine Hesaplarına Bankalarca yürütülecek faizler ile Hazine tarafından Kanunî imkâ 

den verilen borçların ve vergi tecillerinin faizlerinden meydana gelen bu kalemden, 1992 y 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS' BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
198S 
1989 
1990 

• 1991 

Bütçe tanmini 

35.000.0 
55.000.0 

150.500.0 
304.000.0 
590.000.0 
610.000.0 

G 

Miktar 

57.927.1 
87.282.6 

101.961.8 
343,077.4 
241.591.4 

E 

350.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

F a r k 

•+i' .22.264.0 
••+ 29.355.5 
•+' 14.679.2 
+ 241.115.6 
— 101.486.3 
+ 108.408.9 

' 

(*•) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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•Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERÎ ALINANLAR 

" Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESÎ : 
1992 yılında bu kaynaktan, 1 milyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmekted 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER _ (Milyon TL.) ' 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 . 
1991 

Bütçe tahmini 

300.0 
600.0 
750.0 

l.OOO.O 
•1.500.0 
2.000.0 

G 

Miktar 

1.180.6 
527.6 
862.7 
730.6 
993.8 

1.000.0 ( 

E 

> 

R 

Bir 

ı 

Ç E 

önceki 

F a 

•:+ı 

— 
+ : 

+ 
1 

K L E Ş 

yıla göre değişm 

r k 

952.9 
653.0 
335.1 
132.1 
263.2 

6.2 

O 

+ 
— 
+ 

— 
. + 
+ 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : . . . . . ' . 
K'anunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dol 

cekleri taksitlerden 25 milyar ,50Q milyon lira tutarında gelir sağlanacağı öngörülmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmin? 

2.700.0 
1.500.0 
8.750.0 . 

15.000.0 
18.500.0 
23.000.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar 

161.3 
105.0 

5.803.9 . 
3.681.1 
3.002.4 
1,000.0 (*) 

• — 

:+: 

— • • 

—. 
— • 

F a r k 

1.424.6 
56.3 

5.698.9 
2.122.8 

678.7 
2.002.4 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 
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Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1992 yılında 220 milyar lira ge 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmirLİ 

9.000.0 
14.000.0 
22.000.0 
35.000.0 
60.000.0 

145.000.0 

G E 

Miktar 

10.458.0 
13.168.0 
21.422.9 
35.493.9 
71.678.8 

115.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki, yıla göre değişm 

: 

+' 
+ 
+'• 
+ 
4 -

+ -

F a r k 

3.417.4 
2.710.0 
8.254.9 

14.071.0 
36.184.9 
43.321.2 

O 

+ 

• • 

(*) 11 aylık-gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 78 — 

Gelirin Çeşidi : VERGİ YE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1991 yılında 735 milyar lira tahsilat tahmin edilmektedir. 1992 yılında ise 

cağı beklenmektedir. 
• TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

'Bütçe tahminî 

100.0Ü0.0 
124.000.0 
240.000.0 
635.000.0 

il'.18Q.000.O 
760.000.0 

G 

Miktar 

92.940.8 
147.148.5 
300.953.3 
458.985.1 
579..092.İ2 

E 

735.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E Ş 

önceki yıla göre deği 

F a r k 

+ 32.969.1 
i+! 54.207.7 
+.- 153.804.8 
+ 158.031.8 
+ • 120.107.1 
+ . 1155.907.8 

O 

-

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



. — 79 — 
Gelirin" Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçen yıllar tahsilat seyri gözönünde bulundurularak, 1992 yılırda ICO milyar lira gelir el 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) • 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 
.a . 

15.000.0 
5.000.0 
8.000.0 

30.000.0 
50,000.0 
9O.ÇO0.O 

Miktar 

7.692.7 
4.620.3 

\ 6.004.3 
27.603.3 
47.758.9 
75.000.0 (*) , 

F a r k 

— • 208.0 
— 3.072.4 
•+" 1.384.0 
+ 21.599.0 
+ 20.155.6 
+ 27.241.1 

• O 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 11 .aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



•'/ . — 8 0 — • 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER . 
•' • . , K e s i m : ! Madde : 0 ' 

- ' - ' • 

' . ' : - ' . . 
TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsil 

te alınarak, bu kaynaktan 1992 yılında 4 trilyon 150 milyar lira gelir sağlanacağı talimin e 

: TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

' . ' ' . - "'••"•_• \ Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe te hm ini Miktar F a r k 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

497.650.0 
538.440.0 
654.481.0 
966.276.0 

a.920.€00.0 
2.683.000.0 -

281.794.0 
348.559.4 
483.422.6 

1.004.219.1; 
1.289.003.4 
1.960.000.0 (*) 

.+: 
+ 
+ 
+ 
1 

+ 

9.385.3 
66J65.4 

134.863.2 
520.796.5 
284.784.3 . 
670.996.6 

• 

-

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1992 yılında Hibe ve Dış Yardımlardan 1 trilyon 650 milyar lira hâsılat belenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç -E K L E Ş 

Bir1 önceM yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F .a! r İs. O 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

40.0O0D 
100.000.0 
90.000.0 
115.000.0 
160,000.0 

5,941.000.0 

73.114,0 
14.990.5 
40.720.0 
114.710.3 

1.635.528.7 
8.000.000.0 (*) 

— 
—: 

+ 
+ 
+ 
+ 

25.416.0. 
58.123.5 
25,729.5 
73.990.3 

1.520.818:4 
6.364.471.3 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

C*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN ; 
- HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 
. 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda 'biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye day 

tedir. 1992 yılında bu fondan 230 milyar lira hâsılat beklenmektedir. , , , 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

BİT; önceki yıla göre deği 

Yıl - Bütçe tahmini Miktar F ai r k! -

1986 59/250.0 — ~ — 

1987 34.345.0 — .';. — 
1988 5.000X3 45.701.0 + 45.701.0 

• 1989 2.500.0 — . — 
1990 550.0 — — 
1991 50.0" 50.0 (*)' — 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



83 

Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU 
NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVRO-
LUNACAK MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1992 yılında bu kalemden Hazineye 14 milyar 950 milyon lira devrolımacağı tahmin edil 

TAHMtNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Bütçe tahmini 

500.0 
600.0 

4.950.0 
7.450.0 

12.400.0 
19.900.0 

Miktar 

9.519.3 
3.578.3 

". 220.2 
9.456.6 

33.247.1 
24.900.0'(*> 

F 

+ . 
— • 

— 
. + 
+ 
— 

a r k : 

9.016.1 
5.941.0 
3.358.U: 
9.236.4 

23.790.5 
8.347.1 

O 

+ 
. . • . — 

— 
+ 
+ 

.-

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 
Kesim - Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanm öngö 

liştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla "Düzenlenmesi Fonu Kuralmasına (Dair Kararın 4 
konulan yönetmeliğin 4 üncü maddesince» fonda 'biriken tutarın genel ibütçeye gelir yazılma 
50 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

250.0 
55.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 

Bir önceki yüa göre deği 

Yıl Bütçe tahmini 'Miktar 

9.3 

50.0 (*) 

F â r K 

+ 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : F O N L A R D A N A K T A R I L A C A K M İ K T A R 
Kesim : 6 Madde : 0 

' ' ' " • • 

T A H M İ N GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanunlarında yeralan hüküm gereğince, Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetkiy 
1992 yılında bütçeye aktarılacak miktarın 17 trilyon 35 milyar lira olacağı tahmin edilmektedi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k ' O 

1988 (1.500.000.0 1.100.282.4 •+ 1.100.282.4 

1989 ;iJ895.000.0 1.417.282.1! + 316.999.7 + 
1990 2.212.000.0 2.670.176.9 + 1.252.894.8 + 
1991 10.760,000.0 4.475.000.0 (*) + 1.804.823.1 + 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (206.880.000.000.000) li
ralık ödenek verilmiştir. • 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (174.880.000.000.000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

Denge 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 
arasındiaki fark net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

PLAN VE BÜTÇE 

1992 MALÎ YI 

G 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Gen 
bağlı (A) işaretli cetve 
liralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tas 

Denge 

MADDE 3. — Tasa 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MaH Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

MADDE 4. — Maliye ve Gümrük (Bakanı; 

a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak,, tutarlı, dengeli ve etkili 
bir bütçe politikası yürütmek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kul
lanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarım düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, 
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası- Hazine yardımları ile karşı
lanan ve katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel kanunlar
la kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet .• programlarını yılı içinde 
düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yönün
den, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

Yetkilidir. . 

Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri, özel idareler ve belediyeler hakkında da uygu
lanır. 

(Plan ve Bütç 

Mal 

Bütçe Politikası 

,MADDE 4. — T 
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Ödeneklerin Dağıtım ve Kullanımı 

MADDE 5. — Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki 
ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bu oranlar üzerinde 
harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Prog-
raırida öngörülen hedefleri ve hizmet öncelikierinü gözönünds bulun
durarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

(Plan ve Bütçe 

Ödeneklerin Dağıtım 

MADDE 5. — Büt 
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Ayrıntılı Harcama Planları 

MADDE 6. — 1992 Malî .Yılında, genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin trans
fer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı 
kuruluşlar, özel idareler, kamu 'iktisadi teşebbüsleri ile benzeri ku
ruluşlar, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edile
cek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahınMerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, . 
d) [Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına giren idare, ku

ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri ile ilgili 
bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durum-
laju ffle (borçlanma ve borç ödeme 'imkânları üzerinde meleme yaptır
maya, programlarına uygun harcama yapmayan ve ilgili kanunların 
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, bilgi, belge ve hesap 
durumlarım ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların 
bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, bütçe 
ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üzere ge- . 
pekli önlemffieri afaaıya, bu rnaksaîtla gereğinide (ilgili kurum ve ku
ruluşlardan ataan öndemîerıin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

(Plan ve Büt 

Ayrıntılı Harcam 

MADDE 6. — 
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Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler . 

MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) Personel Giderleri Ödeneği : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine 

dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan 
ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının ge
rektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile yolluk, kar
şılığı verilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında gö
revli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08.3-301-900) tertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten 
kuruluşların yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihti
yaçlarında kullamlmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili trans
fer tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-303-900) ter

tibindeki ödenekten; 1992 Yılı Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve İstenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1992 yıllı 
yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli 
sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde ge-

(Pîan ve Bütçe 

Gerektiğinde Kulla 

MADDE 7. — Tas 
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lisen şartlara göre öncelikli.sektör ve alt sektörlerde yer a]an ve prog
rama yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödenek--
terinin artırılmasında Ikufilanailmaık üzere söz konusu projelere 'iliş
kin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine .ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili faa
liyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Ödeneği : 
'. 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (93.0-08-3-31İ-S00) ter-

tibindeki ödenekten, 13,5.1971 tarih ve 1402 sayılı Kanuna 15.5.-1973 
tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklemen fıkra gereğince, !her türlü gi
derleri karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak tertibe. 
25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun öngör
düğü giderleri karşılamak üzere de İçişleri Bakanlığı Bütçesinde 
açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

d) Kur Farklarım Karşılama Ödeneği : 
Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) 

ödenek türünde olup, 610, 620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kay
dedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması ge
reken ödenekleriyle, genel" bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük öde
neklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1991 
tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı kar-

(Plan ve Bütç 
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şüamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
(930-08-3-302-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 
programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük 
Makam yetkilidir. 

e) Yedek Ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900) 

tertibindeki ödenekten bütçelerin, "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930 ve 950 kod numaralı program
larından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Baka
nın teklifi ile yedek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 

MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin; 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Dev

let Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine 
uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine 

' aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel 
idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüs
lerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

(Plan ve Bütçe K 

DPT Etüt ve Proje 

MADDE 8. — Tasa 
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b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınma
da öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek ama
cıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye ve 
Gümrük. Bakam yetkilidir. Aym amaçlarla diğer kamu kuruluşla
rına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde 

yer alan projelerle TBMM'nce verilen ve kanunlaşan ödeneklerle 
kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harca
ması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında -
(1) ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, is
kân ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve te
sisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı içe
risinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vize
sine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer 
almaz. 

b) Yıllık yatırım programlarında ödenekleri toplu olarak 
verilmiş projeler ile makine - teçhizat, idame - yenileme ve büyük 
onarım projelerinin alt harcama kalemleri, Devlet Planlama Teşki
latının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile 
tespit edilir. Alt harcama kalemleri bilahara genel ve katma bütçeli 
kuruluşlar tarafından 30 Nisan 1992 tarihine kadar Sayıştay Baş
kanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkila
tına gönderilir. 

(Plan ve Bütç 
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Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, ana proje grubunun yer, sü
re karakteristik, proje maliyeti ve ödeneği değişmemek üzere, pro
jenin alt kalemleriyle ilgili ödenek aktarması ve buna bağlı olarak 
ihtiyaç duyulacak süre ve maliyet değişikliklerim ilgili bakanın ona
yıyla yaparlar. Bu bilgiler Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir. 

c) Daha önceki yılların yatırım programlarına ekli yatırım 
cetvellerinde yer alan projelerden, Devlet Planlama Teşkilatının uy
gun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile.il özel idarelerince valinin 
yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmekte olanların bedellerinin, 
bu işler tamamlanıncaya kadar bu projelerde kullanılmak üzere il
gili özel idareye ödenmesine devam olunur. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile il
gili kanunî düzenleme yapılıncaya kadar, yılı programına dahil yatı
rımlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördüklerini 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, 
bizzat yapmaya yetkilidir. 

e) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için «1992 Yılı Programının Uygulanma
sı, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar» da yer alan usullere 
uyulur. Ancak, daire ve idarelerin talebi üzerine, aynı program içe
risindeki yatırım (işçilik hariç) ve transfer ödeneklerinin % 10'una 
veya 10 milyar lirasına kadar olan kısmını, (2) ve (3) ödenek türü 
altında yer alan harcama kalemleri arasında aktarmaya Maliye ve 

(Plan ve Bütçe K 
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Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu suretle aktarılan ödenekler ilgili proje
nin amacı dışında kullanılamaz. 

Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — a) 1992 Malî Yılı içinde; Millî Savunma Ba

kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife. Cet
velinin (27.09) pozisyonunda, petrol yağları ve bitümenli mineraller
den elde edilen yağlar (ham) (27.10) pozisyonunda petrol yağları 
ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); 
esas,unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol 
yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve 
tarif enin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstah
zarlar, (34.02) pozisyonunda, yüzeyaktif organik maddeler (sabun
lar hariç); yüzey aktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardım
cı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun 
içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç), (34.03) pozisyo
nunda yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, 
esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme 
müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm 
kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya el
verişli-maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer 
maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzar
lar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha 
fazla petrol yağı ve bitümenli minerallerden elde edilen yağ içe-
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ren müstahzarlar hariç), (34.05) pozisyonunda,. ayakkabı, mobilya, 
döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temiz
leme pat veya tozları ve benzeri müstahzarlar (bu müstahzarlar 
emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kâğıt, vatka, keçe, dokunmamış 
mensucat, gözenekli plastik veya gözenekli kauçuk şeklinde olsun 
olmasın) (34.04 pozisyonundaki mumlar hariç); (38.11) pozisyo
nunda, ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu 
maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, taşın
mayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mine
ral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı- yağlar için diğer 
müstahzar katkılar, (38.19) pozisyonunda, hidrolik fren sıvıları ve 
hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli mineral
lerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den 
az oranda içeren müstahzar sıvılar, (38.23) pozisyonunda, döküm
hane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sa
nayii veya kimya sanayiine bağlı sanayiilerde kullanılan kimyasal 
ürünler* ve müstahzarlar (tabiî ürünlerin karışımlarından oluşanlar 
dahil); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kim
ya sanayii ve kimya sanayiine bağlı sanayilere mahsus artık ürün
ler), (39.03) pozisyonunda stiren polimerleri (ilk şekillerde) ve > 
(39.10) pozisyonundaki silikonların (ilk şekillerde) dış alım ve bun
ların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye 
hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma, altyapıları resmî ve 
akaryakıt tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel 

(Plan ve Bütçe K 
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idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye 
ücretlerinden (katma değer vergisi hariç, müstesnadır. 

b) (27.10) pozisyonuna giren petrol yağları ve bitümenli mi-
narellerden edde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur ola
rak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bi
tümenli minarellerden elde edilen yağları, içeren ve tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, Millî Savun
ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için adı geçen ku
ruluşlara veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini 
yapan müesseselere (a) fıkrasındaki istisna esasları çerçevesinde tes
lim edilir. , 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyaç
ları için vergi. bağışıklığı uygulanarak ithal olunan ham petrolden 
elde edilen üdünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki 
istisnadan faydalanamaz. 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütülmesi 
için yurt dışından alınması zorunlu 'bulunan savaş silah, araç, ma
kine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalım
ları her türlü vergi ,resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma 
Değer Vergisi hariç) tabi değildir. 

d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak silah, makine, jenera-

(Flan ve Bütç 
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tör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve sistemlerine 
ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça leva-
zımatı, 1992 malî yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden bağışık 
olarak ithal edilir. 

e) Bu Kanunda yer alan hükümlerde çeşitli mallar için güm
rük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklatürü esas alınarak belirtil
miş bulunan tarife pozisyon numaraları yerine, aynı mallar için 
«Armonize Sistem Nomanklatüründe» yer alan tarife pozisyonu nu
maralarını tatbike ve bu konudaki düzenlemeleri yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 

MADDE 11. — a) Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denk
leştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin hazine 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine ya
pılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili 
katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca 
göre fazla, olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili ida
relere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanlığınca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli ida
relerin malî yıl sonuna göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 
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b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde.-
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin 
(C) ve (D) bentleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 
yılı içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca hazine yardımı ile ilişkileridirilerek yapılabilir. 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler : • 

MADDE 12. — Resmî taşıtların edinilmesi, kullanılması ve el- • 
den çıkarılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politikası uygulan-

. masına yardımcı olmak üzere; 

a) (î) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlar 
ile fonlar ve bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluş
lar, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan taşıt 
edinebilmek için, ilgili mevzuatın gerektirdiği işlemler-yanında ay
rıca, bağlı veya ilgili bulunulan bakanın teklifi ve Maliye ve Güm
rük Bakanının görüşü üzerine Başbakanlıktan önceden izin alırlar. 

.'(2) Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin 
(Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) 
sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar ve Başbakanlıkça kul
lanılması uygun görülecekler dışında her ne suretle olursa olsun ya
bancı menşeli binek ve station - wagon cinsi taşıt edinilemez ve kul
lanılamaz. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında, her ne şekilde edi
nilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station - wagon* 

)2 — 
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cinsi taşıtlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın 
satılır. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(1) Yabancı menşeli taşıtların yıl içinde satışından elde edile

cek gelirler ile önceki yıllarda bu şekilde elde edilmiş, ancak, gelir 
ve ödenek kaydı yapılmamış olan miktarları genel bütçeli. dairelerde 
genel bütçeye, katma bütçeli idarelerde ilgili kuruluş bütçesine bir 
taraftan gelir, diğer taraftan" karşılıklarını yerli üretim taşıt edinmek 
üzere ilgili daire veya idare bütçelerine özel ödenek kaydetmeye ve
ya gelir ve ödenek kaydı yapılmış olup da harcanmayan miktarları,. 
amacı doğrultusunda kullanılmak üzere devren gelir ve ödenek 
kaydetmeye, 

(2) Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenecek makam ve hizmetler için, yukarıda 
belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi, beklenmeden, yıllık yatının prog
ramı ve taşıt kadrosu ile ilgilendirilmeksizin, yerli üretim taşıt edi-
niilmesini sağlamak üzere amlan Bakanlığın bütçesinin (930-08-3-
307-900) tertibindeki ödenekten kuruluş bütçelerinde açılacak ter
tiplere aktarma yapmaya, 

(3) Satılan yabancı menşeli taşıtların yerine yerli üretim taşıt 
edinilmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye. 

Yetkilidir. 
c) Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılma

sı esastır. Ancak, sürücü belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zatlarına 

(Plan ve Bütçe 



(Hükümetin Teklifi) 

veya makam hizmetlerine taşıt tahsis edilenler ile ilgili veya bağlı 
bulunan; bakandan il özel idarelerinde validen; belediyelerde bele
diye başkanından, üniversitelerde rektörden, alınacak onayda belir
tilen hizmetleri yerine getirecek kamu görevlileri taşıtları bizzat kul
lanabilirler. Bu maksatla alınacak onaylarda Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak hizmet alanları, ta
şıtları kullanabilecek görevliler, taşıtların sigorta ettirilmesi ve kul
lanana teslimine ilişkin esaslar ile diğer hususlar belirtilir. 

Bu maddenin uygulanmasında yerli muhteva oranı % 40'm al
tında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. 

Hastane Ücretleri : 

MADDE 13. — Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile 
bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları 
aile fertleri dahil) genel ve-katma bütçeli daire ve idarelerle, döner 
sermayeli kuruluşlara ait tedavi .kurumlarında yapılan tedavilerine 
ait ücretler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde öde
nir. Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar bakımından 
uygulanmaz. 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar : 

MADDE 14. '— Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerin
deki «Demek, Birlik, Kurum, Kuruiuş, Sandık, Vakıf ve Benzeri 
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Teşekküllere Yapılacak Ödemeler) faaliyetinde yer alan ödenekler
den yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları 
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan 
ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yap
mak, plan ile iş programlarının gerçekleştirme durumlarım izlemekle 
yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere foağh olarak ge- . 
rektiğinde taksitler halinde yapılabilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yön
lendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Gayrimenkul. Satış ve Kira Bedelleri : 

MADDE 15. — a) Genel bütçeli dairelerin (Millî Savunma 
Bakanlığı hariç) kendilerine tahsis edilmiş gayrimenkuUerin satışı 
halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
ve Başbakanca uygun görülecek kısmım ilgili kuruluş hizmetlerinde 
kullanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakam yetkilidir. 

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alman nisbî kira be
delleri bir yandan bütçeye özel gelir, bir yandan da yarısı liman 
başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı büt
çesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 16. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe 
uygulamasırida programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprog-
ramlara, altprogramlar da hizmetleıiin veya harcamaların niteliğine 
uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faa
liyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

1050 saydı iMuhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe . sınıflandırılmasında, 
«Program»'ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»'ı, 

c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerim de kapsayacak şekil
de «Faaliyet» veya «Proje»'yi, 

d) «Tertip» 'deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog
ram, altprogram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi 
bileşimini, , 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200 .... 900 düzeyindeki ayırımım, 

56 — 
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f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde yer alan öde
nekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cet
velde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği 
altayınmı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer ve
rilir.) * • " . • . - -

g) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, 
(Personel giderlerine aît harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri 
yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) 
hizmet veya harcamanın ait olduğu programı, 

İfade eder. 

Bağlı Cetveller . ' 

MADDE 17. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun değişik 29 uncu maddesine göre, 

1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 

2. Özel hükümlerine göre 1992 Malî Yılında tahsiline devam-
olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

3. Devlet gençlerinin dayandığı temel hükümler «C» (işaretli, 

4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet aylık
ları «Ç» işaretli, 

5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar «G» işaretli, 
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6. Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli. 

, <b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler uya
rınca yılları bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınır
lar «İ>> işaretli* 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı 
maddesi uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen kon
ferans ücreti ile saat hasına ödenecek ek ders ücreti; aynı Kanu
nun değişik 178 inci maddesine göre ücretle yaptırılacak fazla ça
lışma karşılığında saat başına ödenecek ücretlerin azamî ve as
garî limitleri; görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devam-. 
lılık gösteren hizmetleri yürüten personele ödenecek aylık fazla ça
lışma ücreti ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Ka
nununun 16 ncı maddelerinde öngörülen muhtelif ücret ödemeleri
nin miktarı (K) işaretli, 

e) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları Kanununun üçüncü maddesi gereğince MiMî Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Ba
kanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «M» işaretli, 

08 — 
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f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun, 

1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla 
alınacak hayvanların alım değerleri «O» işaretli, 

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu. taşıtların alım 
değerleri «P» işaretli, 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapı
labilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların satın alacak
ları taşıtların en çok satın alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 18. — Maliye ve Gümrük Bakam; 

a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1992 Yılı Programına 
ahnan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği 
hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; veya (A) işaretli 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

Yetkilidir. -
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Aktarma • 

MADDE 19. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 

L Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama ^aleminde
ki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlar 
arası aktarma yapmaya, 

2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde 
yer alan ödeneklerden yılı içkide kullanılması imkânı olmadığı tes
pit tolunan miktarları, yiine personel giderlerinde kullanılmak üzere 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'bütçesinde yer alan yedek ödenek ter
tibine aktarmaya, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesin
den, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin büt
çesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ılişklîendirilmek suretiyle 
ödenek aktarmaya ve 'bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

4. 1992 yılı Programının uygulanması, koordinasyonu ve iz
lenmesine dair karara uygun olarak yıllık programda yapılacak de
ğişikliklergereği, değişiklik konusu projelere ait Ödenekleri ilgili 
kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödenek

lerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire 
veya idare görevlidir.. 
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Genel ve katma bütçeli 'idarelerin kamulaştırma ve bina satın 
alımları ile ilgili tertiplerine-aktarma yapılamaz. Ancak kamulaştır
ma ve bina alımında başlangıç ödeneğinin % 25'ine kadar ödenek 
eksiklikleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek 
tertibinden karşılanabilir. İdarelerin kamulaştırma ve bina satın al
mak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler, kamu iktisadî teşeb
büslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kiralan
masında kullanılamaz. -

Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Ak
tarma İşlemleri 

MADDE 20. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması 
sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesaplann hazır
lanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve 
düzenlemeleri yapmaya, 

b) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl içinde yapılan 
hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak uzlaşma üze
rine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 
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c) Yukarıda belirtilen bütçelerde,yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile 
bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürü
tülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Geçen Yıllar Borçları 

MADDE 21. — Malî yılm sonuna kadar ödenemediği gibi 
emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhâsebei Umu
miye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğrama
mış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere -
göre yapılır. 

a) Yıllan bütçelerinin (İ) ödenek türü itibariyle, (100-Perso-
nel Giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, «Per
sonel Giderleri Geçen Yıllar Borçları:» faaliyetinden ödenir. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemle
rinden doğan borçlar, borcun doğduğu tertibin ödenek türü dikka
te alınarak; 

1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, «Diğer Cari Gider
ler Geçen Yıllar Borçları», 

2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, «Yatırım Giderleri 
Geçen Yıllar Borçlan», 
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3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, «Trans
fer Giderleri Geçen Yıllar Borçları», 

Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100-Personel 

giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki öde
neklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

Kamu Ortaklığı, Fonundan Sağlanacak Kaynaklar ve Özelleş
tirme Gelirleri 

MADDE 22. — a) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçeve
sinde, alt yapı tesislerinin finansmanı amacıyla ayrılan kaynakları, 
bir yandan Bütçede açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan ilgili 
kuruluş bütçelerinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, 
bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarı ertesi yıl bütçesine dev
ren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edilen kaynakla
rın 1992 Yılı Programı ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştirmeye yet
kilidir. 

b) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve -14 üncü 
maddeleri' çerçevesinde özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki müessese, bağlı or
taklık, işletme ve işletme birimleri ile her türlü işletme haklarının 
tasfiye, devir, satış bedellerinden elde edilecek tutarın hazineye 
ayrılacak bölümünü genel bütçeye irat kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

c) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Ge
lir Ortaklığı Senetleri ve diğer menkul kıymetler kamu kurumları
nın yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkmda Kanunun 10 uncu maddesinin 
3 numaralı bendine göre teminat olarak ve Hazinece satılacak mil
lî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ka
bul edilir. 

REMO ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 23. — a) Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanma
sı silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savun
ma ve İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakanlıklarına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkmda 
1904, 2020 ve 2300 sayılı Kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 
1601 sayılı, 23.11.1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunların 8.9.1983 ta
rih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümle
rinin yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya 
ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkili kılınmıştır, • 
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b) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca 
temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek 
savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl içinde yapılacak 
harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma 
Sanayii Destekleme Fonunun kaynaklan, bu amaçla bütçeye konu
lan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte değerlendi
rilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek 
esaslar dairesinde karşılanır. 

c) Millî-Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mev
cut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miktar
larını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savun
ma Bakam yetkilidir. 

d) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan (a) fıkrası çerçe
vesinde Hazineye yatırılacak paralan bir yandan bütçeye gelir, di
ğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine -
ödenek kaydetmeye ve" geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

e) 3238 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğü 
için kiralanan, satınalman ve satın alınacak helikopterler için yapı
lan ve yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Müdürlük bütçesine 
konan ödeneğin Fona aktarılmasıyla karşılanır. Aktarma işlemini 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Büîçe 
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Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 

MADDE 24. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden 
transferi mümkün olmayan ve 1991 yılı sonu itibariyle kullanılmayan 
miktarları, Dışişleri. Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe, 
bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanıl
mak üzere, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye 
ve yılı içinde kullanılmayan miktarları gelecek yıla devren ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri. Dışişleri Bakanı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanınca müştereken tespit edilir. 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 25. — Maliye ve Gümrük Bakanı; . 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 

ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası 
kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya üc
ret tutarlarını; • 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müessesele
rinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay 
veya erlere yapılan masraflar karşüığmda ilgili devletlerce ödenen 
miktarları; • 
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c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek ha
vaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 

Bağış, Hibe ve Yardımlar 

MADDE 26. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe 
olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içerisinde 
bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış
alımla ilgiili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşı
lığını ilgili bütçelerinde • mevcut veya yeniden açılacak harcama ka
lemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 1992 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı Devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollar-
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dan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetve
linde bu adlarda açılacak tertiplere gelir, ve karşılıklarını da bu büt
çelerde açılacak özel'tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

IMADDE 27. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının büt
çelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki ya
tılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için ikomılmuş olan ödeneklerden 'gerekli miktarlarını, bu 
Kanuna bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderle
rini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mev
cut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 28. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle 
diğer ödenek ve özel gelirlerden; 

.a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis 
amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 

ib) (a) Fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (>15.000.000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl "devrettiği halde harcanmayanları, iptal et
meye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 29. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere 'bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hâsılatı
nın % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın kullanıl
mayan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarını Hazineye yatırt-
maya. Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Ba
kanı bu oranı, döner sermayeler veya işletmeleri itibariyle sıfıra ka
dar indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl .sonu 'kârlarının toplanmasına, kaydına, 
raporlanmasına, bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin ge
lirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık 
% 12 zamlı olarak ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre tahsil 
edilir. Ancak, hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve say
manlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ve
rilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Nato Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir 
Fazlaları 

MADDE 30. — T.C. Merkez Bankasında NATO Hesabında 
toplanan paralardan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit 
edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci 
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•maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan «Akaryakıt Fiyat 
İstikrar Fonu'nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından 
yarısına kadar olan kısımları, yıl sonunda da net gelir fazlasının ta
mamı, bütçenin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

Fon Kaynaklarının Birleştirilmesi ve Gelir Kaydı 

MADDE 31. — a) Tafsiyeleri veya yeniden yapılandırılmaları
na ilişkin çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar, kanun, kanun hük
münde kararname, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve diğer 
mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri, Hazine İç Ödeme
ler Saymanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açı
lan «Müşterek Fon Hesabı» na ilgililer tarafından yatırılır. 

Fonların, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülecek giderleri, ken
di mevzuatları çerçevesinde harcanmak üzere «Müşterek Fon He
sabı» ndan ödenebilir. 

«Müşterek. Fon Hesabı»nda toplanan paralardan Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığınca birlikte be
lirlenecek miktarlar genel bütçeye gelir kaydedilir^ 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili esas, usul ve süreleri belir
lemeye, uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözmeye, fon gelirle
rinin belirlenen zaman ve şekillerde «Müşterek Fon Hesabı»na ya
tırılması konusunda «fon sorumluları»; tayin etmeye, halen nezdle-
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rinde mevcut nakit vesair kıymetlerin tabi olacağı esasları belirleme
ye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı yetkilidir. 

Bu hükümlerin hangi fonlar için uygulanmayacağı hususu ile 
24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre sağ
lanan gelirler hakkında uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ka
rar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı, fonlarla ilgili tahakkuklardan 
ödenmemiş olması nedeniyle emanete alınmış miktarları gelir kay
detmeye yetkilidir. 

İKİNCİ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BÎRİNCt BÖLÜM 

Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

M A D D E 32. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih 
ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığınca yürütülür. 

Sİ — 
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b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
malî yıl içerisinde ödenecek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve iç 
borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, mali 
yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilen-
dirmeksizia yapmaya yetkilidir. ' 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla 
bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili 
yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına da'hil edil
mek üzere Maliye ve Gümrük Bakanhğıan gönderilir. 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve, 
usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 

İç Borçlanma 

MADDE 33. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan malî yıl içinde bu Kanunun «Denge» başlıklı 
maddesinde belirtilen tutarın bir katma kadar bir yıl ve daha uzun 
vadeli iç borçlanma aktine yetkilidir. -
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b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvilleri
nin çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, ba
sım ve satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa 
katılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri ver
gileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapa
cakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece banka
lara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil 
ye esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulan
maksızın akdedilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutula
bilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunla
rın dışında kalan diğer konsolide Devlet borçları ile ilgili gider ve 
işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve 
harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler hazine bonoları ile daha önceki yıllar
da ihraç olunan devlet tahvili, hazine bonoları ve diğer konsolide 
devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 
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1992 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını 
kaldırmaya veya uygulanacak oranlan, yürürlükteki oranlar içinde 
kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak 
ihracı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz ödeme tarihi itiba
riyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilâve edilerek iç borç 
kaydı yapılır. 

d) Devlet iç borçlanma tahvilleri ile hazine bonoları kamu 
kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
hazinece satılacak millî emlâk bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya teka
bül eden satış değerleri esas alınır." 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 34. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması 
sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 1992 yılın
da yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda ala
caklı kuruluşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini «Bütçeden 
Mahsup Edilecek ödemeler Hesabından yaptırmaya, hesabın yılı 
içinde mahsup edilemeyen artıklarım ertesi yıla devretmeye, 
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. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

Dış Borçlanma 

MADDE 35. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya 
uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; 

1. Türk lirası karşılıkları; dış borç kayıtlan yapılarak Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarıları ile birlikte ilgili kuruluşlar tarafından, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçe

lerde açılacak özel tertiplere; 
1. Ödenek kaydederek, " 
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları 

ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. • -

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarı
daki esaslara göre işlem yapılır. 

b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve 
hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları Maliye ve 
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Gümrük Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleş
tirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye 
ve Gümrük 'Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile. ilgili bütçe-
le.ştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların ödenek, gider 
ve dış. borç kayıtlan daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını 
ve sözleşme tasarısını vize etmeye yetkilidir. 

c) Dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe 
girmesini sağlayacak kanunî düzenlemelerin tamamlanmasına ka
dar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, üc
ret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile gerektiğinde faiz ödeme
lerini de «Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı»ndan yap
tırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi 
malî yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında 
öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim ve harç
tan müstesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kunüuşlaria 
yapılan antlaşmalara göre sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, 
anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satmalma usullerinin öngörül
mesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine 
göre yürütülür. 

16 —. 
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Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 36. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar 
veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlardan borçlanma 
yoluyla sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektör
lerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve andlaşmalaı hükümleri uya
rınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, devir veya kullan
dırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı 
kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, 

b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk 
Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya 
tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen 
kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu krediler
den yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben 
ikraz veya krediye dönüştürmeye, 

c) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar 
veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlar ile Türk Ban
kaları tarafından kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi 
olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan
lar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarında -

ki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca 
yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etme
ye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili 
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ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel sektör kurumlarına 
verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre 
transfer, garantisi vermeye, 

d) Yap - İşlet - Devret modeline dayalı olarak gerçekleştirile
cek projeler çerçevesinde;" bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk 
hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı or
taklardan oluşan Türk şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları 
ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal 
ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde, pro
je , ile ilgili anlaşmalardaki • koşullar çerçevesinde köprü krediler 
(Subordinated Bridge Credits) sağlanmasına veya sağlanacak bu 
krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap -. İşlet - Devret 
modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalar
daki koşullar muvacehesinde satın alınması halinde de dış kredi 
borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortak
lıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti 
vermeye, 

e) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı tarafından yabancı ülkeler - resmî kuruluşları veya uluslarara
sı kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaç
ları kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerek
tiğinde özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu 
addedilen kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya, 
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Hazine ve. Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

f) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar ge
çerlidir. 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 37. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finans
man ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla. 31.5.1963 tarih ve 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşma
ları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşı
lacak şartlarla (10.000.000) ABD Dolarına kadar olan borçlanmala
rın yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. . . . 

b) Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kredi 
anlaşmaları ve bütçe kanunları hükümlerine dayanılarak yapılmış 
olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşmaları 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5.1963 tarih ve. 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sa
yılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

c) Türkiye Cumhuriyetinin, bu Kanunun «Dış Borçların İk
raz, Devir ve Garanti Edilmesi» başlığını taşıyan maddesi ve bu 
madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör sı
fatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dün-
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ya sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vası
tasıyla yönetimi 'amacıyla anlaşma yapmaya Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının 'bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşma
lar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşma
lar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 38. — a) Yabancı ülkeler, yabancı ülke kredi kuru
luşları ve uluslararası malî kuruluşlar ile hibe anlaşmaları yapmaya, 
bu yolla sağlanan finansman imkânlarım kamu ve özel kuruluşlara 
kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yü
rürlüğe girer. 

b) Yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde 
finansman sağlamak amacıyla anlaşmalar yapmaya ve bu anlaşma
ların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek olan borç ve hi
beler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla ko
nulacak ödenekten karşılanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 

MADDE 39. — Genel bütçe ödemelerini zamamnda yapabil
mek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu öde
melerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan 
para politikasını yönlendirmek amaçları üe malî yıl içinde gerçek 
ve tüzelkişilere, genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu ku
rum ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl va
deli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları- satın al
maya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul 
ve esasları ile şartlarmı tespite, 14.1.1970 tarih, ve 1211 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla büt
çeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler 
ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi (Gelir ve Ku
rumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 
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Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye geçişi 

MADDE 40. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün saymanlık
ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları 
ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine he
saplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla 
gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

i050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Geri Verilecek Paralar 

MADDE 41. —• 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, 
geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesi
nin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştere
ken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya 
zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alı
nır. 

32 — 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 42. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri gereğince yapılan Yıllık Genel Yatırım ye Finansman 
Programına dahil edilen kuruluşların, 1991 yılı kârlarından Hazi
neye isabet eden tutarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıt
lamalara tabi olmaksızın; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk et
miş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1990 ve önceki 
yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine 
Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev 
zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye 
ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir., 
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Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği* 

MADDE 43. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeni
den düzenlenmesi tedbirlerini uygulamak, sermaye artırımlarına ka
tılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finansman program
larının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve 
her türlü sermaye paylarının satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye pay
larını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere 
devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya, 

c) Kamu- iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazi
neye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finans
man programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına ve
ya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin 
borçlarının ödenme zamanı ve şartlarım belirlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığının teklifi üzerine, mâhiyetine göre, bütçede açılacak 
özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

Yetkilidir. 
2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1991 

yılı sonu itibariyle; 
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aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan va
desi geçmiş borçlarını, hazineden ve fonlardan olan alacaklarına 
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 

bb) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (Eski Devlet Yatırım 
Bankası) olan borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerek
tiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Bankanın 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından 
devralınarak mahsup ve tasfiyesini sağlamaya, 

cc) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer banka
lara olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı vadesi geç
miş reeskont kredisi anapara ve faiz borçlarının ödeme zaman ve 
şartlarını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak 
Hazineden olan alacaklarına veya sermayeden mahsup etmeye, 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin T.C. Ziraat Ban
kasına olan destekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartla
rını belirlemeye, gerektiğinde sözkonusu birliklerin görev zararı 
alacaklarına karşılık olmak üzere Ziraat Bankasına olan bu borçla
rının Hazinece devralınmasını sağlamaya. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 

üzerine, gelir ve gider hespları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine 
göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

Yetkilidir. 
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3. İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan 
kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine devirli dış 
kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralına-
bilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tara
fından özel tertip Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç 
borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz 
ve sair şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

Hazine Kefaletleri 

MADDE 44. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme 
.alımları ve diğer faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapa
cakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta, ve 
garanti faaliyetleri nedeni ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek po
litik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zararları 
ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİMNCİ BÖLÜM 

Özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu'İktisadî Teşebbüslerinde 
Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı 

MADDE 45. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesinde (523) memuriyet tafran aylığı) göstergesi; için 
ise.(823) katsayısı uygulanır. 

!b) Kurumlarm yurt dışı kuruluşlarına 'dahil kadrolarında görev 
alan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni em
saller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih v e . 87/11595 saydı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere gö
re ödenir. 

c) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde
sinin (c) Îbendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme 
ücret tavanı (10.300.000) lira olarak uygulanır. 

yj — 
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İkramiye ve Diğer Ödemeler 
JMADDE 46. — a) 1918 saydı Kaçakçdığm Men ve Takibine 

Dair Kanun ile'.'ek ve değişikliklerine'göre verilen ve aynı Kanunla 
belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye
nin ödenmesine devam olunur. Andan Kanunun 26.7.1983 tarih ve 
2867 saydı Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında büt
çe kanunu ile (belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 1992 
yılında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır.. 

!b) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun : 
14.7.1970 tarih ve 1310 'sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile devlet 
tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebî kurulun tiyatro dışın
dan katdan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik 
yapdmcaya kadar (20.000) TL. toplantı ödeneği verilir. 

c) T6İ15 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü maddesine göre, 
olağan çalışma saatleri dışında yapdacak gümrük işlemleri ve yük 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edile
rek emanete alman ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hüküm
lerine göre belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan 
paraların söz fcousu Bakardık î(bağlı kuruluşlar dahil) personeline 
ödenmesine veya andan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendin
de belirtilen amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen ha
zineye irat kaydına ilişkin esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. . • 
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c) 1615 saydı G 
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personeline ödenmesin 
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1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki 
fıkrada belirtilen işlerde görevlendirilen 'diğer bakanlıklar personeli ile 
bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları ve diğer memurlar da 
yararlandırılırlar. 

Tayın Bedeli 

MiADDE 47,.— a) Bazı Kamu Personeline Taym Bedeli Veril
mesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı (Kanunun 1 inci madde-

(Plan ve Bütçe K 

da tamamen hazineye ira 
liye ve Gümrük Bakanı ye 

1015 sayılı Kanunun 
ki fıkrada •belirtilen işlerd 
neli ile bu işlerde fiilen 
murlar da yararlandırılırl 

d) Yataklı tedavi k 
da, genel tatil günlerinde 
veya branş nöbeti tutara 
kullanmasına imkân veril 
sınıfı personeline, bu kon 
da gerekli düzenleme yap 
met tazminatı tutarının % 
8 saaatten az olmamak ü 
ten fazlası için ödeme ya 
hangi bir vergi ve kesin 
nanlara, 657 sayılı Devle 
natlar» başlıklı ek mad 

ödenen iş güçlüğü zammı 

Tayin Bedeli 

MADDE 47. — T 
edilmiştir. 
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sinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek ayılık tayın bedeli, günlük er 
istihkakının bir aylık tutarı''esas alınarak (hesaplanır. Ancak, bu şekil
de ödenecek tayın bedelinin aylık .'tutarı (600) gösterge rakamının me-
'mur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı», hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edil
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün ol
madığı, bağlı bulundukları- komutanlık veya kurum amirliğince yazı
lı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler, 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

(istihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 48. — a) Genel bütçeye dahili dairelerle katma büt
çeli idarelere, bunlara bağlı.döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla. 
kurulan fonlara, kefalet sandıklarma ve hizmetlerini genel ve katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuru
luşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli i'şçi 
kadrolarından 31.12.1991 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten 
sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla kulla
nılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine tabidir. Ancak, mec
burî bizmetÜ personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar 

(Plan ve Bütç 

Kadroların Kulla 

MADDE 48. — 
çeli idarelerde, bunla 
larla kurulan fonlara 
katma bütçelerin tra 
ten kuruluşlara tahsi 
sürekli işçi kadroların 
bu tarihten sonra he 
amacjyla kullanılmas 
rine Başbakanlığın iz 
hâkimlik ve savcılık 
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ile (bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu 
öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 
uncu maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için 
izin aranmaz. 

Ib) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla,,mahallî idareler ve ka
mu itisadî teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla, verilmiş yetki
ye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyer
leri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. ;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci' maddesinde 
belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla anılan Kanuna göre 
çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c.maddesine 
göre istihdam 'edilen sözleşmeli personele ait sözleşmeli personel po
zisyonlarından, 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş İşçi kadro ve 
pozisyonlarından, 

iş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro 
ve. pozisyon ayırmaya ve yükümlü »oldukları • kadar atama yapmaya 
mecburdurlar. 

c) 647 'sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik 17 nci 
maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla' 
mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden az ve % 5'inden 
fazla olmamak "üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadır
lar, . ' 

(Plan ve Bütçe 

yılan görevlerde olanla 
ları ve 657 sayılı Dev 
uyarınca istisnai mem 
Bakanlığının eğitim ve 
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1. 657 sayılı Dev 
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2. 399 sayılı Kan 
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. 3 . Maliye ve Güm 
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nci maddesine göre hü 
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d) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon 
saymanı kadroları ile katma bütçeli kuruluşların sayman kadroların
dan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde 
bu'Bakanlığın.kadro cetvellerine eklenebilir. 

Sözleşmeli Personel 

MADDE 49. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ida
reler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, kanunla 
kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer ter
tiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih 
ve 233 sayılı (Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışmda kalan 
'kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında 6.6.1978 
tarih ve 7//l 5754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle ek ve değişiklik
lerinin/uygulanmasına devam olunur. 

İBirinci fıkrada sayılan kuruluşların, -657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile diğer kanun hükümlerine ıgöre çalıştırdıkları sözleşmeli 
personelin unvan, sayı ve ücretlerini 'belirten -cetveller ile tip sözleşme 
örnekleri üzerinde 24Jl2.1991 tarih ve 3765 'saydı Kanunun 8 ve 9 
uncu maddeleri uyarınca Maliye ve Gümrük (Bakanlığınca (bu 'Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan vizeler, 31.12.1992 tarihine 
kadar geçerli olup, bunlar için ayrıca vize yapılmaz. 

(Plan ve Bütçe 

5'inden fazla olmamak 
rundadırlar. 

d) Genel ve katm 
saymanı kadroları ile 
rından Maliye ve Güm 
ğinde bu Bakanlığın ka 

Sözleşmeli Persone 

MADDE 49. — T 
miştir, 
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Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonra
dan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca 
ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması 
halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri 
yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunu
lamaz. 

Geçici İşçi Pozisyonları 

MADDE 50. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan 
fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluş
ların 1992 yılında 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları ge
çici işçilere ait 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu 
maddeleri uyarınca Ocak 1992 ayında vize edilen geçici işçi pozis
yonları, 31.12.1992 tarihine kadar geçerli olup bunlar için yeniden 
vize yapılmaz. 

1992 Malî Yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 
1992 yık programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen bi
rimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1991 Malî Yılında vize 
edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

(Plan ve Bütçe 

Geçici İsçi Pozisyon 

MADDE 50. -— T 
miştir. 
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Vize edilmiş 'bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları 
ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası ve kuruluşiararası 
aktarmalarda ûa. aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük,Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir ör
neği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek, 
Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 
Kamu .iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, 1992 yılında 

30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait 
24.12.1991 tarih ve-3 765-sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu maddeleri uya
rınca Ocak 1992 ayında vize edilen geçici işçi pozisyonları 31.12.1992 
tarihine kadar geçerli olup bunlar için yeniden vize yapılmaz. Vize 
edilen geçici işçi pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkan
lığınca başka unvanlı geçici.'işçi pozisyonları, ile değiştirilebilir veya 
iptal edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek 
Kur Farkları * 

MADDE 51. — a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre 
petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrol
den Devlet Hakkı» tertibine gelirkaydolunur. 

(Plan ve Bütç 
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MADDE 51. — 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uyarın
ca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye konu
lacak ödeneklerle karşılanır. • » • ' • • 

Kişi Borçlan 

MADDE 52. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî ve
ya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca silin
mesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi borç
larından, tutarı (30 000 000) liraya kadar olanlarının kayıtlardan 
çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu miktarı 
aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci maddesi 
ile terkin yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş olan, ayni
yat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili memurların 
zimmetlerinden 10 000 000 lirayı- aşanlarının terkin listeleri bütçe 
uygulama sonuçları ile !birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bil
gisine arz edilir. 

(Plan ve Bütçe 
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Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tu
tarlar 

MADDE 53. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para 
cezaları da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde 
ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtil
miş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla 1 000 liranın altındaki tu
tarlar dikkate alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili 
olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat 
ve mutabakat hesaplan - arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ama
cıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları 
terkine yetkilidir. 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 

»MADDE 54. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
83 üncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun olarak 
1992 yılında ve daha önceki yıllarda açtırılan akreditif kredilerinin 
mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç) 1992 yık bitimine 
kadar sonuçlandırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten iade et
tirmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütç 
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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 

MADDE 55. — 3093 sayılı Türküye Radyo - Televizyon Kuru
mu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan 
yüzde 3,5 oranı 1992 yılında yüzde 2 olarak uygulanır. Bakanlar 
Kurulu bu_oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde 2'ye kadar 
azaltmaya yetkilidir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 

MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda 
saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmım gerekli görülen 
hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. Saymanlar hak
kındaki sorumluluk »devredilen (işlerle ilgili olarak görev ve yetki 
verilenler hakkında da uygulanır. 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 

MADDE 57. — Genel bütçeli daireler ve katma hütçeli idareler 
île kamu iktisadî teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşları; kanun, kararname ve uluslararası 
anlaşmalar gereği üye olacakları uluslararası kuruluşlar dışındaki 
kuruluşlara üye olabilmek ve halen üyesi bulundukları kuruluşlara 
her yıl katılma paylarını ödeyebilmek için, mevzuatın gerektirdiği 

(Plan ve Bütçe K 
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diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlı
ğın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Dışiş
leri Bakanlığından önceden izin alacaklardır. 

Yurt Dışı Seyahatleri 

MADDE 58. — Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer ka
mu kurum ye kuruluşları personelince yurt dışına yapılacak seyahat
lerde kendi bütçelerindeki ödeneklerden harcama yapabilmesi için 
azamî ölçüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en 
az % 5.1'i-Türkiye'de mukim gerçek veya tüzelkişilere ait olan) kul
lanılması zorunludur. Bu konudaki esas ve usulleri tespite Maliye 
ve Gümrük Bakanı ile Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 59. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylık
ların gösterge rakamları, kendileri için 1.500, dul eşleri için 1.150, 
diğer yakınları için 850 olarak uygulanır. 

MADDE 60. — 24.12.1991 tarih ve 3765 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesinin uygulanmasına 31.12.1992 tarihine kadar de
vam olunur. 

(Plan ve Bütç 
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Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 61. — a) . (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 saydı Sivil 
Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla de
ğişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3/d üncü 
maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
pay verilmesine ilişkin, 

(Plan ve Bütçe K 
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Hükümleri, 1992 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetve
linin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygu
lanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Ka
nunun «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları» başlıklı maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 
60 inci maddesinin 6 ncı bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye 
oranları 1992 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve (Yüzde doksan) 
olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 
3239 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uyarınca belediyelere 
ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı Ka
nunun 3239 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 
3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nispetlerin uygulan
masına 1992 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdare
lerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Ka
nunun «Payların Hesaplanması ve Dağıtımı» başlıklı değişik 1 inci 
maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1992 yılında uygulanmaz. Bu
nun yerine söz konusu madde uyarınca 1992 yılında ayrılacak pay
ların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmış-

(Plan ve Bütçe 
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lık dereceleri, malî kaynaklan ve turistik durumları göz önünde 
bulundurularak İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlıklarınca birlikte tespit edilecek ve Başbakanlıkça uy
gun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

' f) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 
3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendinin, Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık payın bölüşüm 
ve ödenek kaydına ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğüne ayrılan % 16'lık pay, Başbakanın onayı ile bu kuruluş
lar arasında paylaştırılır. Bu paylar bir yandan ilgili Katma Bütçeli 
kuruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yanda aynı 
kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak'özel tertip
lere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur, 
şeklinde uygulanır. 

g) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı «65 Yaşını Doldurmuş, Muh
taç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun»un 1 inci maddesinde yer alan 60 gösterge ra
kamı 100 olarak uygulanır. 

h) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı 
Kanunla değişik 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki oran 1992 
malı yılında (% 3) olarak uygulanır. 

(Plan ve Bütçe K 
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(Hükümetin Teklifi) 

ı) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054'sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 
tarih ve 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı 
Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi; ' " . . • • 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi : 

(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluş
larınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, ya
tırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına Ha
zine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek kre
diler ve bu kredilerin Söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayı
sıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu;' 

(4) 2.1.1964 tarih ve 195 sayılı Basın - İlân Kurumu Teşkiline 
Dair Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri (Özel Kanunla kurulan sos
yal güvenlik kurumları ile bunların aynı kanunun 29 uncu madde
sinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında);, 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 
birinci bendi; , 

(6) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi
nin birinci fıkrası; 

(7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İh
tiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasına ilişkin esas ve usul
ler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.); 

(Plan ve Büt 



(Hükümetin Teklifi) 

(8) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası; % 

(9) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin (i) bendi ve son parag
rafı; 

(10) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

(11) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin «Açıklama» bölümünün 1 inci 
bendi (kimlerin uçakla seyahat edebileceği konusundaki esas ve 
usulller, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(12) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler 
bütçelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Trans
ferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nun hükümleri, 

1992 malî yılında uygulanmaz. 

53 — 

(Plan ve Bütçe 



(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 63. — Bu Kanunun 46 ncı maddesinin (d) ve 47 inci 
maddesinin (a) bentleri ile 53 üncü maddesi 1.4.1992 tarihinde, 
diğer maddeleri 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer.. 

Yürütme 

MADDE 64. -— Tasarının 63 üncü maddesi 64 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

• — • " * ' 

(Plan ve Bütçe 

Yürürlük 

MADDE 62. — B 

Yürütme 

MADDE 63. — B 

a) Türkiye Büyük 
Büyük Millet Meclisi B 

b) Cumhurbaşkan 
Genel Sekreteri, 

c) Sayıştay Başk 
Başkanı, 
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(Hükümetin Teklifi) 

d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, Yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. İnönü 
Devlet Bakanı 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakam 
M. Kahraman 
Devlet Bakam 

E. Şahin 
Adalet Bakam 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbâracıbaşı 

Tarım ve K'öyişleri Bakam. 
İV. Cevheri 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
E. Faralyaît 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

(Plan ve Bütçe 

Devlet Bakam 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
7. Tez 

'Devlet Bakam 
G. Ergenekon 
Devlet Bakam 

Ö. Barutçu 
Devlet Bakam 

Ş. Ercan 
Millî Savunma Bakanı 

N. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakam 

S. Oral 
Sağlık Bakam 

Y. Aktuna 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. 

İ. Tez 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Çevre Baka 
B. D, Akyür 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/326 . -
Karar No : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Bakanlar. Kurulunca Anayasa'nın öngördüğü süre içerisinde ve XI Ekim 1991 tarihinde T 
sunulan, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili, Erken Genel Seçimleri nedeniyle 
numuza havale edilemeyen «Katma Bütçeli İdareler 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» 
kadük olmuştur. 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçimleri sonucunda Türkiye 
uncu Dönem çalışmalarına 6 Kasım 1991 tarihinde başlamış, ancak Hükümetin yılbaşına kadar 
çe Kanunu Tasarılarını hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması ve bu süre içinde 
dığı dikkate alınarak, «1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya kadar Dev 
let Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Tasarı» 29 Kasmı 1991 tarihinde Bakanlar K 
iBaşkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 5 Aralık 1991 tarihinde Komisyonumuza hvale edilm 
1991 tarihli birleşiminde görüşülerek Genel Kurul'a sunulmuş, Genel Kurul'un 24 Aralık 19 
edilmiş ve 27 Aralık 1991 tarihli Resmî Gazetemde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Daha sonra, 17 Ocak 1992 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet 
Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve ekleri aynı tarihte Komisyonumuz 

Komisyonumuz, bütçe görüşmelerine 30 Ocak 1992 tarihinde Maliye ve-Gümrük Bakan 
misyon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen aradan sonra, 3 Şubat 1992 tarih 
rılarının tümü üzerindeki genel görüşmelere geçilmiştir. ] 
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Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının ödenek ve gelir bazınd 

Tasarı ile, Katma Bütçeye bağlı 40 kuruluşa 1992 malî yılı harcamaları için (A) işaretl 
- (33.529.661.000.000) lira ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin 'karşılığının ise ,(B)i işaretli cetve 

lirası kurumların öz gelirleri (26.098.319.000.000) lirası Hazîne Yardımı, (6.431.342.00O.0OO) 
hizmet giderlerine yapılacak devlet katkısı olmak üzere toplam (33.529.661.000.000) lira olar 

Katma Bütçeli İdarelerin 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan görüş 
ve katma bütçeli idarelerin bu yapı içindeki yeri ile ilgili görüş ve öneriler en geniş şekilde 
ları Bakanlardan çalışmalar hakkında gerekli bilgiler alınmıştır. 

İBu görüşmeleri takiben tasarının tümü Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin 
hine kadar devam eden görüşmelerde, tasarının 1 inci maddesine bağlı Katma-bütçeli idare 
lenmiştir. . • 

Katma (Bütçeli İdarelerin 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının idareler bazında ya 
— Tarihî ve kültürel eserlerimizin korunması için Kültür Bakanlığı, .Vakıflar Genel 

arasında koordinasyonun sağlanması ve bu eserlerin bir envanterinin çıkarılması gerektiği, 
— Vakıflar Genel Müdürlüğüne bütçeden ayrılan payın yeterli olmadığı, 

— Vakıf eserlerinin ve arazilerinin korunması ve bu arazilerin işgalinin önlenmesi gerek 
: — Vakıf mülklerinin kiralarının çok yüksek olduğu, kira tespit komisyonlarının çalışma 
rinde olacağı, ^ -

— Yurt dışında bulunan vakıflara ait gayrimenkullerle ilgili çalışmaların hızlandırılma 
ların milletlerarası faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiği, 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün üst kademelerine atanacak bürokratların vakıftan ye 
kişiler olması gerektiği, 

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun; kapasitesinin artırılması ve taşra 
özürlüler için yapılacak yatırımların hızlandırılması, yurtların ıslah edilmesi ve başlarına ehli 
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— Yaşlılara dönük geriâtri merkezleri ile bakım ve huzurevlerinin sayısının çok az olduğ 
— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bütçesindeki artışın yeterli olmad 
—• Sosyal Hizmetler uzmanı yetiştiren okulların çoğaltılması ve sosyal hizmet uzmanlığ 

gerektiği. 
— Spor yatırımlarının ilçe bazında yaygınlaştırılmasının çok- faydalı olacağı böylelikle h 

yararlanamayan gençlerimizin spor yapma imkânına kavuşacağı, 

ı— Yeni oluşturulan illerimizde spor tesislerinin yetersiz olduğu, yatırımlar hazırlanırken bu 
— 500 kişiden fazla işçi çalıştıran yerlerde kulüp kurulması ve spor tesisi yapılması hak 

cak işlemediği, 
— Amatör sporların yaygınlığının, korunmasının, kollanmasının, güçlendirilmesinin ve 

ileri gitmesinin tek yolu olduğu, 
—- 2000 yılında Olimpiyatların İstanbul'da yapılması için her türlü desteğin verilmesi, Tü 

yan il ve ilçe bırakmama kampanyasının tamamlanması gerektiği, 
—- Gençlik kamplarının fevkalade faydalı olduğu, bu kampların niteliksel ve niceliksel öz 

laştırılması gerektiği, 
— Özürlü vatandaşlarımızın spor yapabilmelerini sağlamaya yönelik tedbirlerin memnuni 
— Telsizin günlük hayatımızın her safhasında kullanılan ve aranılan bir araç olduğu, bu 

ile özel sektörde gelişmesinin.ve yaygınlaşmasının beklendiği; • • 
— Yüksek öğretim Kurulu'nun çok faydalı hizmetleri bulunduğu, ancak bilim adamlar 

vına tabi tutulmalarının çok yanlış bir uygulama olduğu, Yüksek Öğretim Kurulu'nun bu sor 
gerektiği, 

— Özel sektörün eğitim alanındaki yatırımlarının eğitimin niteliği düşürülmeden teşvikine 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1992 programında yer alan 153 adet tarım su 

nin ve kamulaştırma bedellerinin zamanında ödenmesinin beklendiği, 
— Kaynakların büyük bir bölümünün otoyollara aktarılması sonucu devlet ve il yolların 
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— Karayollarımızın çabuk yıpranmasında başta gelen etkenlerden biri olan tonaj so 
koordineli bir şekilde tonaj kontrolü yapılmasının bir zorunluluk olduğu, 

— Su Kullanma Hakları Kanunu Tasarısının bugüne kadar kanunlaşmadığı, Türkiye 
lanımı ve planlanmasında hukukî problemlerle karşılaşıldığı, ayrıca, 167 sayılı Yeraltı Suyu 
İçeren Kanunun, tatbikatta görülen aksaklıklar da göz önüne alınarak yeniden düzenlenm 

— Baraj göllerinin yapımından sonra gerekli olan ağaçlandırma projelerinin yapılmam 
duğu, 

— Büyük projelerin yam sıra, ucuz yatırımlarla bulunduğu bölgeye çok büyük katkıla 
ve kanaletlerin yenilenmesi ve çoğaltılması hususlarına önem verilmesi gerektiği, 

— Toprak dağılımının kişiler ve işletmeler düzeyinde adaletsiz olduğu, zamanında düz 
limi içerisinde başka sektörel sorunların da üzerine eklenmesiyle çözümünün biraz daha zo 

— Köye hizmetlerin götürülüşünde birtakım aksaklıklar bulunduğu, makine parkının n 
tiği, 

— Köy Hizmetlerinin, Köyişleri .Bakanlığı şeklinde düzenlenmesinin daha isabetli olac 
— Köy Kanununun günün şartlarına uymadığı, 
— Köy Hizmetlerinin makine parkına işlerlik kazandıracak, verimini artıracak bir ün 
— Petrolde dışa bağımlılıktan kurtulmak için tedbirler alınması, petrol arama çalışm 

mize öncelik tanınması ve onlara her konuda destek verilmesi • gerektiği, 
• — Petrole olan bağımlılığın azaltılması amacıyla, yurt içi alternatif enerji kaynakları g 

lebilir kaynakların tespit edilmesinin zorunlu hale geldiği, 
— Bütün iyi niyete, gayretlere, rağmen, ormanlarımızın genişleyeceğine daralmaya baş 
— Vasfı düşük orman arazilerinin orman köylüsüne tahsisi yoluyla ağaçlandırılmasın 
— Orman kadastrosu yönündeki çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiği, 
— Yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ile bağlantı kurularak, ormanlardan Türkiye'de 

leri temin edilebileceği, , -
— Ormanın korunması için, ormanı tahrip eden unsurlardan kurtarılması gerektiği, . -
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— Orman Bakanlığının geçmişte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birleştirilip ayrılması 
personel açısından kayıplara uğradığı, 

Gibi eleştirilerin yanı sıra; 
— Vakıf eserlerinin korunması ve ulusumuza kazandırılması için Kurumun kendi öz v 

aksi halde, bütçeden aldığı ödenek ile sadece maaşları ödeyebileceği, 

—• Osmanlı arşivlerinin taratılmasmın düşünüldüğü, tahminen 15 bin küsur vakfiyenin 
man bulunamadığı, 

— Vakıf arazilerinin pek çoğunun uzun yıllardan beri gecekonducular tarafından işga 
kün olmadığı, yapılabilecek tek şeyin, tapu tahsis belgesi alanlara bunları satmak olacağı, a 
olduğu, 

— Kurumda görevli personelin, vakıfların göreceği hizmetlere elverişli bir tahsil seviyesin 
— Sağlık Hizmetleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda; uzman kadro üe çalışmak ve verile 

hizmette verimin artırılacağı, 'bakılan çocuk sayısının çoğaltılacağı,', bunun Kurum hizmetine 
metine ihtiyacı olanı ise maddî açıdan destekleyerek öz aileleri yanında bakmak suretiyle ge 

— Kurumun kapasite artırıcı çalışmalarının da mevcut olduğu; zihinsel özürlüler ve bakım 
açılışa hazır hale getirildiği, korunmaya muhtaç çocuklar için 15 yeni kuruluşun açılmak üzer 
Planlama Teşkilatına teklifte bulunulduğu, 

— 1992 yılından başlamak üzere, önümüzdeki yıllarda 6 huzurevinin hizmete açılacağı, a 
.şehirlerde yaşlıların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri yaşlı merkezlerinin kurulacağı, 

— Sosyal Hizmetlerin, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok özel bir alan olduğu, bu a 
ca hizmetin yürütülmesinin kaliteyi yükselteceği, bu amaçla yeni kadrolar alındığı, uzman per 
içinde hizmette iyileşme olacağı, 

— Önümüzdeki baharda belediyeler ile işbirliği yaparak saha ve tesislerin inşaatına baş 
— Yeni illerimizdeki spor tesislerinin artırılması yönünde çalışmalar bulunduğu, 
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— 500 kişiden fazla işçi ve memur çalıştıran kiüruluşlann kulüp kurmaları ve tesis yapm 

zandırılacağı, 
— Amatör spor için eldeki 'bütün imkânların seferber edileceği, gençlik kamplarının h 

rılacağı, 
— 2000 yılında Olimpiyatların İstanbuI^da yapılması konusunun Hükümet Programında 

hazırlandığı ve yakında yüce Meclise 'sunulacağı, 
— Doçentlik sınavı müessesesinin Türkiye dışında hiçbir yerde uygulanmadığı, dokto 

büyük yarar görüldüğü, - , 
— Üniversite sayısının çoğaltılması ve özel üniversitelerin teşvik edilmesi hususlarının 

teklendiği ve Kurulun hu konularda üzerine düşeni yapacağı, 
.-̂ - Yasalarımıza göre, yapılacak bir kamulaştırmanın belli, bir ödeme ile haşlaması ge 

yan işlerde çoğu zaman tezyidi bedel davaları açılarak saptanan değerin üzerinde bir bedel 
ilama bağlanmış 'bu alacakların hemen ödenmesi gerekirken idarenin ödenek yetersizliği n 
bildiği, * 

— Karayolları ağı içindeki yollarla otoyollar arasındaki dengenin bozulduğu, devlet ve 
tirilerin haklı olduğu, bunların ulusal master planda dengeleneceği, 

— Tonaj kontrolünün ciddî tutulması yolunda çalışmalar bulunduğu, gerekirse seyyar 
— Devlet Su İşleri öenel Müdürlüğünün 1992 yılı programında 153 adet sulama, 18 a 

ekoloji koruma projesi yer aldığı, kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması .bakımında 
belirli aşamaya gelmiş baraj, sulama, hidroelektrik santral ve içmesuyu tesislerine ağırlık v 
türülmesine çalışılacağı, • • " • ' • ' . ' . 

—- Köy Hizmetlerinin makine parkını yenilemeye ödeneklerin elvermediği, eldeki imk 
ödenek sağlanamazsa bu imkânlarla mevcut makinelerin çalışma oranının % 25 - 30 civar 

— Toprak .dağılımındaki adaletsizliğin, Toprak Reformu ile-bir ölçüde giderilmeye ç 
küçüklüğünün tarımsal ekonomiye ve tarımın teknik imkânlarla yürütülmesine engel teşk 
ziyade tüketime cevap vermenin söz konusu olduğu, \ 



— Toprak reformunun; küçük arazileri büyültmek, büyüklerimde küçültmek için gerekli 
ceği, 

— Köy Kanununun günün şartlarına cevap vermediğinin doğru olduğu, 4081 sayılı Çift 
ren tasarının kadük olduğa, yenilenerek Yüce Meclise sunulacağı, 

— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım ve İşletme Daire Başkanlığı 

— Petrol ithalatında ihtiyacın güvenliğini sağlamak amacıyla 16 ayrı ülkeden ithalat yap 
ta olan doğalgaz ithalatına ilaveten Cezayir'den yapılacak olan soğutulmuş gaz (LNG) ithalatı 

— Orman ürünleri açısından Azerbaycan ve Kazakistan'a yetkililerin gittiği, Kazakistan'da 
duğu, Azerbaycan'da ise fabrika olmaya müsait hazır bina verildiği, ORÜS müessesesinin bir 
çeceği, -

— Ağaçlandırmanın bir 3'atırım faaliyeti olduğu ve bu yılı bir «ağaçlandırma yılı» yapma 

— Orman arazilerinin dışında bırakılan arazilerin vatandaşa rayiç bedelle değil de, orm 
verilebilmesi için bir çıkış yolu arandığı, 

*— Orman Bakanlığının makine teçhizat kaybının olduğu, ancak elemanlarının işinin ehli 
den gelineceğine inanıldığı, 

Gibi olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 
Katma Bütçeli İdarelerin gelir ve gider cetvellerinde yapılan değişiklikleri ise; aşağıdaki 

— Marmara Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları, Teknik ve Sosyal Bilimler Mes 
rılmış, ancak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bütçesine ödenek konmamıştır. Bu neden 
liyetinin 100 harcama kaleminden 100 milyon TL., 200 harcama kaleminden 5 milyon TL., 3 
400 harcama kaleminden 30 milyon TL. ve 500 harcama kaleminden 5 milyon TL. olmak üze 
açılan (104-02-1-005) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu faaliyetinin 100 harcama kalemin 
5 milyon TL., 300 harcama kalemine 5 milyon TL., 400 harcama kalemine 30 milyon TL. 
olarak aktarılmış, 
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. • — Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin üstlenmiş olduğu hizmetleri yürüteb 
verebilecek inşaatm tamamlanabilmesini teminen 101-02-2-040-700 harcama kaleminden 3 
harcama kaleminden de 3 milyar 500 milyon TL. olmak üzere toplam 7 milyar TL. düşürül 
kalemine eklenmiş, ayrıca Anadolu Üniversitesinin atelye, stüdyo, laboratuvar gibi birimlerin 
araştırma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için Üniversite bütçesinin (R) cetveline bir 

—'Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ana iş makinelerinin âtıl halde be 
hşmalanm temin etmek maksadıyla 111-03-2 001-100 harcama kalemindeki ödenekten 70 
harcama kalemine 300 milyar TL., 111-03-2-001-600 harcama kalemine 400 milyar TL. eklen 
ca karşılanan 2663-TU No^lu Drenaj ve Tarla içi Geliştirme Projesi ile 2433-TU No.lu Iğ 
oranları, 1992 yılından geçerli olmak üzere•;% 60'dan % 80'e çıkarılmış, yeni oranlara gör 
milyon TL., proje- antlaşmalarına göre ayrılan dış kredili ödenek ise 75 milyar 565 milyon 
mak üzere 111-05-2-001-700 harcama kaleminden 34 milyar 943 milyon TL. kesilerek 999-01 
milyon TL., 999-01-2-001-700 harcama kalemine 19 milyar 444 milyon TL. aktarılmış, ayrıca 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılmak üzere Maliye ve Gümrü 
yeterli miktarda ödenek eklenmesi konusunda da temenni karan alınmış/, 

— Orman Genel Müdürlüğü bütçesine, orman korama hizmetlerinde çalışan orman mu 
de görev yapan memur ve mühendisler ile benzeri memurlara ödenmekte olan seyyar görev 
Hazine yardımından karşılanmak kaydı' ile 111-01-1-001-200 harcama kalemine 10 milyar TL 

Ayrıca, Maliye ye Gümrük Bakanlığı bütçesinin transferler tertibine konulacak ödenek 
rildiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü.bütçesine 57 milyar 500 milyon TL., Devlet Su 
500 milyon TL., Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine 10 milyar TL., ekli tabloda b 
yon TL., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne 1 milyar TL. 
liralık, kaynağın yıl içinde yukarıda adı geçen kuruluş bütçelerine aktarılması kararlaştırılm 

Bu değişiklikler sonucunda; 
Tasarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplamı (33.539.661.000.000) lira 

(26.108.319.000.000) lira ve toplam gelir (33.539.661.000.000) lira olarak değiştirilmiş ve m 
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«Bağlı Cetveller» başlıklı 2 nci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelin altında yer alan ibare 

mevcut ödeneklerin daha etkin kullanılması amacıyla metinden çıkarılmış ve madde bu değişik 
«Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler» başlıklı 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan «...ö 

zel...» şeklinde redaksiyona tabi tutulmuş ve madde bu değişiklikle, . ' • 
«Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili İşlemler» başlıklı 7 nci maddesine, 2813 sayılı 

pılıncaya kadar, tahsili için takibi yararlı olmayan alacakların terkinine Ulaştırma Bakanına 
bu fıkra nedeniyle mevcut.hüküm (a) fıkrası olarak harflendirilmiş ve madde bu şekliyle, 

3, 5,6, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 12 ve 13 üncü mad 
kabul edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelerin 1992 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan eklem 
Katma bütçeli idarelerin cari, yatırım, transfer harcamaları ile [ilgili 1992 yılı ödeneklerin 

kesintiler ekli Tablo - Il'de, 
Katma bütçeli idarelere Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin transferler tertibine ekl 

aktarmalar ise ekli Tablo - TTI'de, 
Gösterilmiştir. 
Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen «Katma B 

nunu Tasarısı» Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunu 

Başkan Başkanvekili 
îlyas Aktâş İrfan Gürpınar 

Samsun Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak Veli Andaç Durak 

Amasya Adana 



Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Melih Pabuççuoğlu 
' Balıkesir 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Nami Çağan 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Z. Selçuk Maruftu 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 

Nihat Matkap 
Hatay 

Timurçin Savaş 
Adana 

Güneş Taner 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 



İşın Çelebi 
îzmir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Rejaiddîn Şahin 
Ordu 
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Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

M. Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 
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. MUHALEFET ŞERHİ 

Hükümet tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan - Bütçe Komisyonu 
aşağıdaki mülahazalarla ret (kırmızı) oy vereceğimizi arz ederiz. 

— Bütçenin dayandığı ifade edilen ekonomide dengeleme üretim ve atılım programı i 
lanmadığa 

— 1992'de % 5,5'luk kalkınma hızı 1992'de % 42'lik enflasyon hedefi, 
— 32 trilyonluk bütçe açığı gibi bütünlük teşkil etmesi gereken makro hedeflerle tutarlı 
—-32 trilyonluk bütçe, açığının bu rakamın üzerinde olacağı; 
— Yıl sonunda enflasyonun % 42 olmasının mümkün olmadığı; . ' 
— Kamu kesimi borçlanma gereğinin (PSBR) % 8,8'e düşmesinin inandırıcı olmayacağ 
—-Kurun düşük tutulması sonucu transfer ödeneğinin çok yetersiz kalacağı, 
— 139,7 trilyonluk vergi gelirinin aflar nedeniyle, toplanamayacağı ve" vergi ödememenin 
— Bir devlet bakanının enflasyon olan ülkede işadamı vergi vermez diye vergi ödeme 

Bakanlığının; «en kutsal kazanç vergilendirilmiş kazançtır» sloganı ile tezat teşkil ettiği; 

— Vatandaşı ezen vasıtalı vergi üzerine gidilip, kazanandan vergi alınmasını öngören 
nun bütçe içinde bulunmadığı, 

— Fonlara .karşıyız deyip, fonların devamı gibi samimiyetsiz önce söylediğini inkâr ed 
Yatırım bütçesinin küçülmüş olduğu; 

— Bütçede personel ödeneklerinin, enflasyonun altında kalacağı eridişesini" duymuş olmam 
—• Seçimlerde vaadedilen tüm ülkede asgarî ücretin vergi dışı kalacağına dair, emarenin 
— Erken Emeklilik Yasası ile sosyal güvenlik kuruluşlarının ağır bir aktüerya sıkıntısın 

daha da fazla ölçekte görülecektir) 
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Ezcümle, bu bütçenin inandırıcı, samimi olmadığı görüşü ile, biz aşağıda imzaları buluna 
oyu veriyoruz. 

Arz olunur. 29.2.1992 • 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Işm Çelebi 
' İzmir 

Güneş Taner 
İstanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkede işsizlik ve geçim sıkıntısı büyük boyutlara varmış ve daha da büyümekte ike 
giderlerle transferlere tahsis edilmiş bu bütçe, yapılan hesaplamalara göre 50 - 55 trilyonu g 

Bozuk vergi sistemi ve felsefesi ile de durum daha kötüleşmektedir. Hükümet bu siste 
tiyle bu kötüleşmeye hız kazandırmaktadır. 

Ülkenin kaynaklarının iyi değerlendirilemediği, mevcudun da ülke insamnm probleml 
gerçektir. 

İthalat rejiminde israf ve lüks hâkim durumdadır. 
Bütçe açığı yine, zaten büyük sıkıntılar içerisinde olan fakir fukaraya yüklenecek s 

mutsuzluğa götürülecektir. 

1992 bütçesinin bu haliyle-ülkeye dar gelen olumsuz gelişmelere sebep olacak bir bütçe 
şerhimizdir. 28.2.1992 

Prof. Dr. Mustafa Üncüdı Doç. Dr. Abdullah Gül 
Konya Kayseri 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1992 Konsolide Bütçe Tasarısının temel aldığı hedefler ve tahm'inler arasında tutarlılık yo 
yon, % 42 dönem sonu enflasyon, % 5,5 kalkınma hızı, vergi gelirlerinde % 77,7 artış, 32 tr 
ğında iddialı hedefler olarak görülmemekle beraber, izleneceği belli olan iktisat politikası sonu 
sızdır. Yatırım harcamalarına ancak bütçenin % 13'ü oranında pay ayrılabilmiştir. 

1992 Malî Yılı Konsolide Bütçesi, bir istikrar paketi ve vergi reformu paketi ile desteklen 
nomik hedefler arasında bir öncelik sıralaması yapılmamıştır. Bireysel refaha ve bütün makro 
tenmektedir. Buna karşılık iş çevrelerinin, bankaların ve bilim adamlarının 1992 için tahminler 
çok farklıdır. Bütçe hedeflerinin tutmaması, T. C. Merkez Bankasının borçlanma programını 
satacaktır. 

İç ve dış borç faiz ödemeleri dolayısıyla geçmiş yılların da izlerini taşıyan 1992 Konsolide 
sinmelerine uygun olmadığı kanısındayım. ' 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Bu bütçe ile enflasyonu önlemek mümkün değildir. 
2. , Devletin iç ve dış borçları konusunda yeterli değildir. 
3. Türk milletinin refahını sağlayacak sanayileşme hedeflerine ulaşmak mümkün görül 
4. işsizliğin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmamıştır. Bu bütçe ile işsizliği önlemek 
5. Kalkınma için gerekli şartların hazırlanmadığı görülmektedir. 
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TABLO (I) 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 1992 YILI ÖDENEKLERİNDE YAPILAN 

Hükümetin 
Kuruluşun adı Teklifi Ekle 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi • 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 

65 273 
183 171 
459' 892 

5 566 200 
9 273 240 

49 566 
115 600 

7 560 611 
17 150 

551 350 
30 896 

215 537 
637 000 
364061 
702 288 
479 941 
854 018 
391 552 
179 004 
314 278 

73 

' 
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TABLO (II) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN, CARİ, YATIRIM VE TRANSFER HARCAMA 
ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİNTİL 

Kuruluşun adı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Marmara Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 

ürlüğü 

TOPLAM 

Cari 

Eklenen 

10 000 

145 

10 145 

Düşülen 

145 

145 

Yatırım 

Eklenen 

734 943 

7 000 

741 943 

Düşülen 

734 943 

7 000 

741 943 
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TABLO <m) 

.., TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA MALİYE VE GÜMRÜK B 
«YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ» İLE «YEDEK ÖDENEK» TER 

KURULUŞLAR İİTİBARİYLE DAĞILIMI (KATMA BÜTÇEYE DAH 

Kuruluşun Adı •• İşin Adı 

Karayolları Genel Müdürlüğü \. 

— Gebze-Şile yolu 
— Biga-Çan yolu 
— Adana Karaisalı yolu 
— Kâhta-Gerger yolu 
— Adıyaman-Yeşilyurt yolu 
— Muğla-Kale yolu 
— Susurluk-Karacâbey Ayr. M. Kemalp 
— Konya-Karaman Ayr. Belören Hadı 
:— Bandırma-Denizkent yolu 
— Bolu Gölkaya, Çilimli, Yığılca yollar 
—- Erzin Ayr. Dörtyol Hatay yollan 
— Diyarba'kır-Mardin Ayr. Batman yolu 
— Çaygören II. merhale projesi karayo 
— Erzincan- Pülümür yolu 
— Bandırma-Erdek yolu 
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Kuruluşun Adı 

Devlet Su İşleri Gen. Müdürlüğü 

Köy Hizmetleri Gen. Müdürlüğü 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Gen:. Müdürlüğü 

İşin Adı 

Nallıhan Göynük ayrımı 
Konya Ereğli ayrımı Kalkım Çumra y 
Merzifon-Alıcık Gümüşhacıköy-Hamam 
Oftaköy Yolları onarımı (Yedek öden 

Biga-Bakacak projesi 
Konya Seydişehir Suğla projesi 
Konya Beyşehir Kıreli projesi 
Adıyaman Çamgazi projesi 
Burdur Karaçal projesi 
Denizli Baklan "projesi 
Çarşamba Ovası drenaj projesi 
Aşağı Yeşilırmak projesi 
Altınova-Madra Barajı 
Ergene-Taşkın projesi 
Küçük su işleri 

Köy İçme suları için 

Kırklareli Çocuk Yuvası inşaatı altyapısı i 
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ÜNİVERSİTELER 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

— Süper Bilgisayar Alımı -
—• Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı 

— Kalp ve Göğüs Cerrahisi İnşaatı 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

— Çorlu Meslek Yüksekokulu İnşaatı 

— Kırklareli Meslek Yüksekokulu İnşaatı 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

— Radyoloji Onkoloji için Linear/Acceleratör cihazı 

GAZİ ÜNİVERSİTESÎ 

— Göz Anabilim Dalı Ultrasyonik Pakimetri Erid'olazer cihazı 

2 

1 
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

— Kavşak Alanı Kamulaştırması 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

—• Fatih Eğitim Fakültesi Kamulaştırması 

— İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı 
— Rize Meslek Yüksekokulu 'Makine Teçhizat Alımı 
— Eğitim Yüksekokulu İnşaatı 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

ı 
—• Gülnar Meslek Yüksekokulu İnşaatı 
— Niğde Meslek Yüksekokulu Bor Dericilik Bl. İnşaatı 
— Niğde Eğitim Yüksekokulu İnşaatı 
— Kampus Merkez Kafeterya İnşaatı , 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

— Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Altyapı İnşaatı 
—-Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Lojman İnşaatı 

DOKUZ.EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

— Araştırma, Uygulama Hastanesi 1. Kısım 2. Etap İnşaatı 

1 

1 

10 

5 
2 
1 
2 

6 

1 
2 
1 
2 

3 

2 
1 

12 

12 
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İSTANBUL ÜNİVERSJnBSİ 1 

— Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'Sağlık Uygulama Merkezi Ortapedi 
(Kliniği Onarımı , 

— Baskı Makinesi Alımı 
— Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Bina Onarımı 
—- Mühendislik Fakültesi Bina Onarımı (Avcılar Kampusundaki 

Binanın Çatı Onarımı) 

FIRAT ÜNrVERSnBSİ . • -

— Keban ve Tüneli Meslek Yüksekokulu Bina Onarımı 

,19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

— Gölet Arazisi Kamulaştırması 
— Öğrenci Laböratuvarı Teçhizi 
— Rektörlük, Fakülte ve Enstitülerin Büyük Onarımı 
— Ziraat Fakültesi İnşaatı 
— Eğitim Yüksekokulu İnşaatı . . • 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

— Kampus Alanının Telörgü ile Çevrilmesi 
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı 5 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ . 20 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine ve Teçhizatı 20 

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 

Rektörlük Fakültesi, Yüksekokullar Enstitüler Büyük Onarımı 2 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 2 

Beytepe Kampusu Merkezî Isıtma Şebekesi ve Isı Santralı Re
vizyonu 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

Rektörlük, Fakülte, Yüksekokullar, Enstitüler Makine Teçhizatı 
(Patoloji Laboratuvan için) 

Türkiyat Araştırma Enstitüsü Makine ve Teçhizatı 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ i . 

2 

11 

•11 

Bilgisayar Ünitesi Satın Alımı 1 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

— Elektrik, İnşaat ve Bilgisayar Laboratuvarlan Makine ve Teçhizatı 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

— Yatırım Borcu İçin (Yedek ödenek) . 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

— Yatırım Borcu İçin (Yedek ödenek) 

ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1 

GENEL TOPLAM 2 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET. MECLİSİ / ( 

Ka tma Bütçeli Kuruluşların Î992 Malî Yılı Bütçe Kan 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /326 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü • 

Sayı : B.02.0.KKG 
101-96/01128 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLJSİ BAŞKANLIĞI 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
ma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller iliş 

Gereğini arz ederim. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1992 MALÎ YDLI BÜTÇE KANU 

GENEL GEREKÇESİ 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ile uyumlu b 
Planı ve 1992 yılı programı doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 1992 yılı programı 
ken öncelik verilmiş, ve kuruluşlara imkânlar ölçüsünde gerekli kaynak tahsis edilmiştir. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
' 1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİNE İ 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz gelirler, Hazîne Yardımı 

MADDE 1. — Katma bütçeli idarelerin 1992 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdiğ 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımma ilişkin (A) cetveli ile her b 
R işaretli cetveller belirtilmektedir. -

İKİNCİ KISIM 

İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili"Davaların Takibi 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde H 
lebileceğine dair hüküm yer almaktadır. • 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — Maddenin (a) fıkrasında, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşler 
bütçeli kuruluşlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzelkişilerden alınacak 
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göre ye bedeli karşılığında yerine getirmelerine yetki verilmekte ve adı geçen idarelere bu 
işlemleri hüküm altına alınmaktadır. 

Madde ile ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanun gereğince geçişi ücretli yol, köp 
aynı mahiyetteki tesislerin yapım, bakım, onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere, Maliy 
Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta 
tertibe ödenek kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. -

Keza, yukarıda belirtilen özel tertiplerdeki ödeneklerden harcanamayan kısımlarının de 
ilişkin diğer düzenlemelere yer verilmektedir. 

Maddenin (b) fıkrasında ise, Devlet "Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen içme su 
bedeller taksitlerinin İlgili belediyelerce zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitle 
uyarınca 'belediyelere ayrılan paylardan İller Bankası Genel Müdürlüğünce kesilerek, Devlet 
hükmü yer almaktadır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesin 

MADDE 5. — İlgili Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere 
sinde yer alan projelerden bu idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri Ba 
tarmaya, sarf edilmeyen kısımlarını gelecek yıl bütçesine devretmeye Maliye ve Gümrük Baka 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 

MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili terti 
bahis hâsılatından elde edilecek gelir tertibinden elde edilen gelir fazlalarım ödenek kaydet 
meyen kısmını gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Mal 
tadır. 
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Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 7. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret gelirleri» tertibinden sağlan 
ile ilişkisi kurulmak suretiyle, bu idarenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere, adı geçen G 
ödenek yazılmasına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edilmeyen miktarının ertesi yıl bütçes 
liye ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana geleb 
programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve ödenek 
yıla devri konusundaki bütçeleştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 

MADDE 9. —• Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı ile 
gelirlerin, bu amaçla kullanılmasını teminen üniversite adına millî bankalardan birinde açılac 
muhasebe ve denetiminin döner sermaye mevzuatına göre yürütüleceği hükme bağlanmaktadı 
vellerinde yer alan «Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı» il 
elde edilecek gelirler» kesimlerinde kayıtlı kaynaklardan sağlanacak gelir fazlalarının bütçeleş 
hükümlere yer verilmektedir. 

Maddede ayrıca yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve 
İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksini geçmemek üzere her yıl için yeniden değe 
satışından, elde edilen gelirlerin, öğrencilerin beslenme, kültürel, sportif ve diğer faaliyetlerinde 
bütçelerin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetve 
özel ödenek kaydedileceği, bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısmında ertesi yıl bütçes 
hüküm altına alınmaktadır. Maddenin (c) bendinde de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
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her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen transfer öd 
pit edilecek esas ve usuller çerçevesinde kullanmak üzere üniversite adına millî bankalardan 
me bağlamaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 10. — Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesinin (B) cetvelinde 
Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve 1992 Yılı Program Kararnamesi hükümlerine gör 
işlemlerinin yapılması konusunda Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

İMADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda ye 
hakkında uygulanacağı belirtilmektedir. 

Yürürlük 

MADDE 12. — Bu Kanunun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yürütme 

MADDE 13. — Katma »Bütçeli İdarelerle ilgili hükümlerin kuruluşların idarî bağlılıkların 
kam veya Maliye ve Gümrük Bakam ile İdarenin bağlı bulunduğu Bakanca birlikte yürütü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1992 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU' TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
GENEL HÜKÜMLER 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdereîerin 1992 yılında yapa
cakları hizmetler için (33.529.661.000.000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1992 yılı gelirleri (1.000.000.000.000) 
lirası öz gelir, (26.098.319.000.000) lirası Hazine Yardımı 
(6.431.342.000.000) lirası Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet 
giderlerine yapılacak Devlet katkısı) olmak üzere toplam 
.(33.529.661.000.000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bağlı Cetveller 

İMADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin, 

1. Ödenek dağılımı !(A) işaretli, 
2.. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. Özel hükümlerine göre 1992 yılında tarh, tahakkuk ve tah

siline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir 
idarenin bütçesine ekli f(C) işaretli, 

PLAN VE BÜTÇE 

KATM 
1992 MALÎ YE 

Ödenekler, Öz Gelir 

MADDE 1. — a) 
cakları hizmetler için (3 

b) Katma bütçeli id 
lirası öz gelir, (26 1 
(6 431 342 000 000) lira 
giderlerine . yapılacak 
(33 539 661 000 000) lir 

•Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Ta 
yapılan değişiklikle kabul 
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4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli ı(G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli 
(R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

'MADDE 3. — Tarım Reformu Genel «Müdürlüğünün toprak ve 
tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu genel 
Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da takip 
edilir, 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İ ş 
leri Genel Müdürlükleri; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar hariç 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzelkişilerden vaki 
olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak an
laşmalar esasları dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye 
yetkilidir. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı geçen ku

k l a n ve Büt 

İda 

Tarım Reformu 

MADDE 3. — 
miştir. - - . -

Özel Ödeneklere 

MADDE 4. — 
İşleri Genel Müdürl 
diğer kamu kurum v 
olacak hizmet taleple 
malar esasları dahili 
yetkilidirler. Bu ama 
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ruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca, 11.2.1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
gereğince, geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen 
her çeşit gelirleri de aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, 
bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Maliye ve Güm
rük 'Bakanlığınca bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe^ 
sinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta
raftan (A) işaretli cetvelde açılacak ilgili tertibe ödenek kaydolunur. 

Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan 
kısımları cari yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini bek
lemeksizin s(A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
cama yapılabilir. 

Yapılan barcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten, önceden 
harcama yapılan tertibe aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1963 tarih 
ve 1053 sayılı Kanun gereğince' yürütülen içme suyu tesisleri ile il
gili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitlerinin 
ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen taksitler, 
2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan 

(Han ve Bütçe 

kuruluşlar bütçelerinin 
işaretli cetvelde mevcut 
Gümrük Bakanlığınca 
ve 5539 sayılı Kanunun 
gereğince, geçişi ücretli 
her çeşit gelirleri de ay 
pım, bakım, onarım ve 
Gümrük Bakanlığınca 
bütçesinin (B) işaretli c 
taraftan (A) işaretli cet 
nur. 
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paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne ödenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar 

'MADDE 5. '— 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek 
amacı ile Gençlik ve Spor Genel 'Müdürlüğü bütçesinin ı(A) işaretli 
cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabile
cek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Ba
kam yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlana
cak Gelirler 

'MADDE 6. —-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işa
retli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek [Bahis Hâsılatından 
Elde Edilecek Gelin> tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir 
fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve bü
yük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü bütçesine ıbir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel 
tertibe ödenek kaydetmeye Maliye 've Gümrük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 

Gençlik ve Spor. 
İskân Bakanlığı Bütçes 

MADDE 5. — Ta 

Futbol Müsabaka 
Gelirler 

MADDE 6. — T 
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 7. — 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz 
Kanununda yer alan Telsiz ve Monitör Hizmetlerinin yürütülmesini 
teminen, Telsiz Genel Müdürlüğünün !(IB) işaretli cetvelinde yer alan 
«Ücret Gelirleri» tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir faz
lalarını. Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer taraftan açılacak özel tertip
lere ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Plan ve Bütçe 

Telsiz Genel Müdü 

MADDE 7. — a) 
siz Kanununda yer alan 
sini teminen, Telsiz Gen 
alan «Ücret Gelirleri» t 
fazlalarını, Telsiz Genel 
lacak özel bir tertibe bi 
tertiplere ödenek kayde 
dir. 

Bu ödeneklerin yıl 
bütçesine devren gelir ve 

b) 2813 sayılı Kan 
telsiz kullanıcısı genel v 
resmî ve özel tüzelkişile 
veya olmasın, telsiz ücre 
larıyla ilgili olarak Telsi 
takip masraflarım karşıl 
dava açılmasında yarar 
ma Bakanı yetkilidir. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili 
İşlemler 

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesinin «B» işaretli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir 
fazlalarını «1992 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1992 yılında yatırım 
programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel 
Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak 
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

Bu. ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesinin İlgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 

'MADDE 9. — a) Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet ma
liyetlerine öğrenci katkısı ile öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler, katma 'bütçeye kaydedildikten sonra yüksek
öğretim kurumlan bütçelerinin «420 - Öğrencilerin Beslenme, Kül
türel, Sportif ve Diğer Faaliyetleri» tertibinde yer alan ödeneklerin 
kullanılması amacıyla üniversite adına millî. bankalardan birinde 
açılacak hesaba yatırılır. 

iBu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mev
zuatına göre yürütülür. 

{Plan ve Bütç 

Hudut ve Sahille 
İşlemler 

MADDE 8. — T 

Yükseköğretim K 

MADDE 9. —- T 
tir. 
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Yükseköğretim kurumlan bütçelerinin (B) işaretli cetvellerinde 
yer alan «Yüksefköğretim Kurumlarının Cari Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı» İle «Öğrenci Sosyal Tesis ve Faaliyetlerinden Elde 
Edilen Gelirler» kesimlerinde kayıtlı kaynaklardan sağlanan gelir 
fazlalarını, yükseköğretim kurumlan bütçelerine bir yandan gelir, 
diğer yandan (A) işaretli cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak 
olan «420 - öğrencilerin Beslenme, Kültürel, Sportif ve Diğer Sosyal 

. Faaliyetleri» tertibine özel ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı 'içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

t>) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastınlan ders 
kitabları ve teksirlerin maliyet bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsü 
toptan eşya fiyatları endeksini geçmemek üzere ber yıl için yeniden 
değerleme yapılarak tespit edilir. Bunların satışından elde edilen 
gelirleri; öğrencilerin beslenme, kültürel, sportif ve diğer sosyal faa
liyetlerinde kullanılmak üzere bir taraftan yükseköğretim kurumları 
bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, 
diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetki
lidir. . 

iBu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıl büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Plan ve Bütçe K 



(Hükümetin Teklifi) 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi yükseköğretim 
kurumlarında kayıtlı öğrencilerin' her türlü tedavi giderlerinin kar
şılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen transfer ödenek
lerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve 
usuller çerçevesinde .kullanılmak üzere üniversite adına millî banka
lardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

. Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE. 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işa-
ıetli cetvelinde yıl içinde* meydana gelebilecek gelir fazlalannı bu 
Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve «1992 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar» hükümle
rine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet, tüketim malları ye malzeme alımlarında,"demirbaş giderleri 
ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, di
ğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

50 — 

(Plan ve Bütç 

Vakıflar Genel M 

MADDE 10. — 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12. — Bu Kanun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümle
rini Maliye ve Gümrük ve 'Millî Eğitim Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanları, 

(Plan ve Bütçe K 

Ü 

.Genel Bütçe Kanunu 

MADDE 11. — Tasa 
miştir. 

Yürürlük 

MADDE 12. — Tas 
miştir. 

Yürütme 

' MADDE 13. — Tasa 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm-
lerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık Bakanları, 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım 
ve Köyişleri, Bakanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 'Bakanları, 

g]j Petrol îşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Mali
ye ve Gümrük ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakardan, 

(Plan ve Bü 
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(Hükümetin Teklifi) 

h) Telsiz Genel 'Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 

(Plan ve Bütçe K 

UtîîiiirZL 

[Başbakan 
Devlet Bakam ve Başb. Yrd. 

Prof. E. İnönü 
Devlet Bakam 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 

G.. İleri 
•Devlet Bakam 
M., Kahraman 
Devlet Bakam 

E. Şahin 
Adale1! Bakam 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakam 
N. Cevheri 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Orman Bakam 
V. Tanır 

Devleti Bakam 
C. Çağlar 

Devlet Bakam 
İ. Tez 

• Devlet Bakam 
G. Ergenekori 
Devlet Bakam 

Ö. Barutçu 
Devlet Bakam 

§. Ercan 
IMffî Savunma Bakam 

N. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakam 

Y. Aktuna 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam V. 

İ. Tez 
Kültür Bakam 
D. F. Sağlar 

Çevre Bakam 
B. D. Akyüre 





(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 
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Cari 
D A İ R E L E R Personel Diğer Cari Toplamı Yatırım 

Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi , 
Gaziantep Üniversitesi 

65.319 
359.253 
250.389 

76.205 
206.843 
236.843 
157.854 
91.446 
92.535 
97.978 

228.616 
103.421 

141.524 
250.389 

59.876 
92.535 

152.411 
52.255 
43.546 

10.765 
38.760 
20.090 

9.515 
21.595 
51.985 
17.655 
11.725 
T6.028 
17.206 
29.000 
19.385 
20.270 

.48.235 
8.850 

15.680 
20.526 
12.045 
9.535 

76.084 
398.013 
270.479 
. 85.720 
228.438 
258.820 
175.509 
103.171 
108.563 
1*15.184 
257.616 
122.806 
161.794 
298.624 

68.726 
108.215 
172.937 
64.3CO 
53.08>1 

14.500 
63.305 
93.000 
67.600 
76.250 
96,630 
76.900 
79.350 
57.450 
57.500 
59.908 
47.840 
62.525 
67.500 

227.500 
56.450 
54.000 
38.O0O 
51.850 

Katma Bütçe Toplamı 13.205.000 1.505.700 14.710.700 17.005.624 

G 
Transfer To 

5.303 • 
27.509 
25.900 

8.661 
13.850 
44.180 
12.372 
11.514 
10.081 
6.688 

14.700 
7.654 

14.032 
13.216 
8.867 
8.246 
8.271 
4.099 ' 
5.474 

1.823.337 33 





Dtincm : 19 Yasama Yılı : 1 

. T. B. M. M. (S. Sayısı: 46) 

1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesap! arma Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/263, 3/141) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 10.10.1991 
Sayı: 350430/2720 

. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Katma Bütçeli İdarelerin 1990 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasansına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

M. Vecdi Gönül 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştay'a gön
derilen katma bütçeli idarelerin 1990 yılı kesinhesapları Sayıştay'ca sayman hesaplarıyla (İdare 
hesabı cetvelleri) karşılaştırılmıştır. 

1. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde ve aşağıda belirtilen idarelerin Ta
sarıya ekli gider cetvellerinde toplam olarak 100 545 485 977 lira ödenek dışı gider yazıldığı 
görülmüştür. 

Sayıştayca da anılan idarelerin 1990 yılında, müfredatı aşağıda gösterildiği üzere aynı tu
tarda ödenek dışı gideri bulunduğu saptanmıştır. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi ile ödenek dışı gider için tamamlayıcı ödenek 
istenilmiştir. 

ÖDENEK DIŞI GİDER 
Dairesi Tertibi Miktarı 

Tarım Reformu Genel Md. 111.01.1.001.100 44 821 725 
Karayolları Genel Md. 111.01.2.001.100 474 606 911 

112.01.2.001.100 17 351 720 218 
113.01.1.001.100 14 971226 847 

Devlet Su İşleri Genel Md. 103.01.2.001.100 5 608 755 814 
111.01.2.001.100 7 224 083 441 
112.01.2.001.100 11568 617 394 

• . 112.02.2.001.100 28 792 621475 
113.0U.001.100 764 653 180 

Ankara Üniversitesi 104.04.1.001.100 243 341 293 

http://113.0U.001
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Dairesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi, 

Mimar Sinan Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tertibi 

101.02.1.001.100 
101.03.1.001.100 
101.03.1.002.100 
104.0i:i.007.100 
104.02.1.001.100 
103.01.1.002.100 
111.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
111.10.1.001.100 
111.10.1.011.100 
111.11.1.001.100 
111.11.1.011.100 
111,11.1.011.100 
111.12.1.001.100 
112.01.1.011.100 
113.02.1.011.100 
113.09.1.011.100 
113.10.1.002.100 
113.10.1.011.100 
113.12.1.011.100 
104.01.1.001.100 
104.02.1.002.100 
104.02.1.003.100 
104.02.1.004.100 
104.02.1.005.100 
104.03.1.001.100 
104.04.1.001.100 
104.04.1.002.100 
112.04.1.001.100 
112.06.1.011.100 
113.10,1.011.100 
101.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
112.01.1.011.100 
112.04.1.011.100 
112.04.1.011.100 
112.06.1.001.100 
112.06.1.011.100 
113.12.1.011.100 
112.01.1.011.100 
111.02.1.011.100 
111.11.1.011.100 
112.01.1.011.100 

(S. Sayısı: 46) 

Miktarı 

540 189 480 
2 154 348 

129 866 912 
119 533 411 

176 643 985 
23 061 098 

1 490 228 
300 545 381 

1 946 804 
39 345 286 
18 078 804 

787 567 031 
39 922 642 
2 004 804 

1 095 061 097 
198 364 572 
154 413 114 

602 923 798 
103 719 646 
185 532 687 
620 854 543 
22 368 293 

148 884 232 
1 017 319 746 

38 448 386 
394 977 411 

1 474 673 546 
2 311 869 477 

379 584 588 
156 872 345 
78 046 893 

201 011 583 
204 873 165 
274 686 005 

71 226 650 
18 865 304 
33 137 916 
78 629 790 

509 489 716 
18 999 125 

289 957 729 
103 124 072 
175 461 839 



Dairesi Tertibi Miktarı 

Fırat Üniversitesi 112.06.1.011.100 45 348 832 
Gaziantep Üniversitesi 101.02.1.001.100 255 810 494 

111.02.1.011.100 24 059 779 
111.15.1.001.100 29 243 583 
111.15.1.011.100- 847 509 

TOPLAM 100 545 485 977 
2. Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı kanunun 

103 üncü maddesi hükmü uyarınca düzenlenmesi gereken gider izahnamelerinin, özellikle prog
ram bütçe sisteminin uygulanmasına geçildiği 1973 yılından başlayarak, bütçe gerekçelerinde-
ki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve hedeflerini, 
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini de ödeneklerin kullanımı
nı gösterecek biçimde hazırlanması gerektiği halde, aşağıda belirtilen dairelere ait gider izah-
nameleri, hizmetlerin ne derece gerçekleştiği hakkında herhangi bir bilgi içermemekte, iptal 
edilme oranı yüksek bulunan ödeneklerin iptal nedenleri hakkında yeterli açıklamalar ihtiva 
etmemektedir. 

Bu nedenle, söz konusu dairelere ait gider1 izahnameleri aşağıda gösterilen tertipler itiba
riyle yetersiz bulunmuştur. 

Gider izahnamesi yetersiz olan daireler: 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

Tertibi 

111.01.2.020.300 

Ödenek 

5 546 640 000 

Gider 

— 

PETROL tŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 
111.01.2.002.200 
111.01.2.002.300 

26 400 000 
14 960 000 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 
101.02.2.001.300 
101.02.2.004.600 
101.02.2.008.600 
101.02.2.019.300 
101.02.3.601.900 

100 000 000 
10 000 000 

565 000 000 
200 000 000 
200 000 000 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU: 
111.01.2.003.600 22 625 000 000-

ANKARA ÜNİVERSİTESİ: ^ 
101.02.2.063.700 
101.02.2.064.700 
111.01.2.001.600 
112.05.2.002.700 
112.06.2.002.700 
113.11.2.002.700 

176 000 000 
88 000 000 

440 000 000 
352 000 000 
132 000 000 
572 000 000 

— 
— 

— 
^_ 

231 126 256 
, — 

— 

88.313 155 

105 595 208 
— 

263 083 350 
211 176 125 
79 198 855 

304 130 072 

İptal edilen 
ödenek 

5 546 640 000 

26 400 000 
14 960 000 

100 000 000 
10 000 000 
33 873 744 

200 000 000 
200 000 000 

22 536 686 .845 

70404 792 
88 000 000 

176 916 650 
140 823 875 
52.801 145 

267 869 928 

İptal 
oranı °/o 

100.00 

100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
43.16 

100.00 
100.00 

99.60 

40.00 
100.00 
40.21 
40.00 
40.00 
46.83 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 46) 
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MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ: 

Tertibi Ödenek 

111.02.2.001.600 616 000 000 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: 
101.02.2.004.700 ' 264 000 000 
101.02.2.007.700 '321200 000 
101.02.2.012.700 880 000 000 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ: 
111.12.2.001.600 176 000 000 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 
104.04.2.001.600 114 400 000 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 
101.02.2.010.700 704 000 000 
101.02.2.023.700 1 320 000 000, 
101.02.2.028.700 176 000 000 
101.02.2.029.700 176 000 000 
104.04.2.002.700 176 000 000 
104.04.2.016.700 440 000 000 
111.02.2.001.700 176 000 000 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ: 
101.02.2.011.700 880 000 000 
113.03.2.001.700 120 000 000 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ: 
104.04.2.001.700 10 700 000 000 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ: 
101.02.2.007.700 940 000 000 
101.02.2.008.700 176 000 000 
101.02.2.014.700 292 000 000 
101.02.2.025.700 52 800 000 
101.02.2.026.700 52 800 000 
101.02.2.027.700 . 52 800 000 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ: 
112.01.2.002.700 216 000 000 

Gider 

281 786 046 

99 999 498 
117 722 169 

478 665 000 

87 364 700 
* 

56 540 000 

422 399 284 
791 993 985 
105 599 992 
105 599 986 
105 186 707 
264 000 000 
105 599 998 

382 796 588 
60 166 110 

453 788 375 

• — . • 

— 
— 
— . 
__ 
— 

— 

İptal edilen 
ödenek 

207 577 982 

164 000 502 
203 477 831 
401 335 000 

88 635 300 

'V 
57 860 000 

281 600 716 
.528 006 015 

70 400 008 
70 400 014 
70 813 293 

176 000 000 
70 400 002 

497 203 412 
59 833 890 

10 246 211 625 

601 282 856 
176 000 000 
292 000 000 

5 046 004 
26 782 000 
52 800 000 

179 763 892 

İptal 
oranı % 

33.70 

62.12 
63.34 
45,60 

50.36 

40.06 

40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.24 
40.00 
40.00 

57.00 
50.00 

95.76 

63.97 
100.00 
100.00 

9.56 
50.72 

100.00 

83.27 

3. , 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca katma bütçeli ida
relerin kesin hesaplarına eklenen Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren cetvel
lerde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda verilen kararlar uyarınca 
düzenlenen ilamlara dayalı borç tutarları, bu borçlardan tahsil ve terkin edilenler ile ertesi yıla 
devreden miktarlar, ayrıca borç miktarlarına göre tahsilat oranları aşağıdaki tabloda gösteril
diği gibidir. . 
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Dairesi 

Tarım Reformu Genel Md. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Md. 
Karayolları Genel Md. 
Devlet Su işleri Genel Md. 
Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Md. 
Petrol İşleri Genel Md. 
Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. 
Gen. Md. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 

Borç tutarı Silme-düşme 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
224 377 — 

45 045 200 38 081 200 
80 040 000 2 930 000 
55 266 949 -

23 727 849 — 
915 081 000 422 644 300 
70 850 741 133 277 
Kesinleşen ilamı yoktur. 

354 034 -
773388 -

Kesinleşen ilamı yoktur. 
71 878 152 -

38 091 475 . 485 816 
30 882 200 — 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
41 641 171 11 423 954 
15 202 962 8 904 
6 281 970 126 825 
5 135 823 -
Kesinleşen ilamı yoktur. 
Kesinleşen ilamı yoktur. 

179 872 — 
601 054 — 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
26 829 690 — 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
13 258 214 — 
İ 820 336 -

Kesinleşen ilamı yoktun 
155 581177 -

341 071 — 
30 056 -

6 928 635 . -
21239 321 — 
Kesinleşen ilamı yoktur. 

Tahsilat 

142 497 
6 751 900 

62 300 700 
11 245 700 

23 727 849 
5 756 100 

28 672 678 

— 
773 388 

17 616 845 

30 320 491 
30 217 200 

24 172 194 
7 378 141 
6 155 145 
5 135 823 

— ' 
— 

19 313 212 

12 659 332 
1 714 518 

94 087 050 
11 883 

— 
6 928 635 
5 151042 

Kalan 

81 880 
212 100 

14 809 300 
44 021 249 

— 
486 680 600 
42 044 786 

354 034 
— 

54 261 307 

7 285 168 
665 000 

6 045 023 
7 815 917 

— 
. — 

179 872 
601 054 

7 516 478 

598 882' 
105 818 

61 494 127 
329 188 
30 056 

— ' 
16 088 279 

" 

Tahsilat 
oranı % 

63.51 
96.95 
81.00 
20.00 

100.00 
1.17 

40.54 

0.00 
100.00 

24.51 

80.62 
97.84 

79.99 
51.00 

100.00 
100.00 

0.00 
0.00 

98.96 
71.98 

95.48 
94.19 

60.47 
3.48 
0.00 

100.00 
24.00 
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Dairesi 

Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

Borç tutarı Silme-düşnıe 

^ 10 356 789 788 
71 656 020 24 181 309 
2 337 418 -
Kesinleşen ilamı yoktur. 

Tahsilat 
Tahsilat Kalan oranı % 

9 566 828 - 100.00 
27 196 224 20 278 487 57.29 

- 2 337 418 0.00 

4. Yukarıda maddelerde yazılı açıklamaların gözönünde bsulundurulması suretiyle ke-
sinhesaplarda gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

7.10.1991 
M. Vecdi Gönül Behiç Erdem Fahri Yılmaz 
Birinci Başkan 3. Daire Başkanı 5. Daire Başkanı 

Yaşar Aydın 
8. Daire Başkanı 

(İzinli) 

. 0. Faruk Çulhacı 
2. Daire Başkanı 

Servet Koksal 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

(Bulanamadı) 

Tülay Demirkan 
Üye 

(Bulanamadı) 

A saf Gökalpay 
Üye 

0. Zeki Tansı 
Üye 

Selahattin Güntaç 
Üye 

H. İbrahim Başaran 
Üye 

(Bulunamadı) 

I. Hakkı Kaya 
Üye 

Hasan Fidan 
Üye 

Osman Büyükyılmaz 
4. Daire Başkanı 

Fikret Uludamar 
7. Daire Başkanı 

A. Illmn Oğuz 
Üye " 

(izinli) 

Fikri Çözgener 
Üye 

Er tan Dalgıç 
Üye 

H. Kaya Urgan 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

Cavit Ozkahraman 
Üye 

.. M, Eren Şenocak 
Üye 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye 

Doğan Ulusoy 
6. Daire Başkanı 

Mehmet Olgun 
1. Daire Başkanı 

Sezai Ekinci 
Üye _ 

Ozcan Saygun -
Ü y e -• 

Turhan Kartal 
Üye 

Emin Utas 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye . 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Necdet Kesmez 
Üye 

(imzada Bulunamadı) 

H. Hüseyin Türkmen 
Üye -, 

Cengiz Alpay 
Üye 

., (Bulanamadı) 
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Cevdet Kıraç 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye 

(Bulunamadı) 

Ş. Tamer Gözde 
Üye 

Selahattin Fettahlıoglu 
Üye 

(Bulunamadı) 

Ahmet Koç 
Üye 

ilhan Sözgen 
Üye 

Yavuz Büyükkara 
Üye 

E. Hadi Erdem 
Üye 

Necip Pekçevik 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

/. Mesut Yükseltürk 
Üye 

Ümran Saray 
Üye 

0. Faruk Doğan 
Üye 

M. Hikmet Bûyükbozkırlt 
Üye 

Af. Harun Erdoğan 
Üye 

Mehmet Sarıtaş 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

Erdoğan Kesim 
Üye 

Ruhi Salihoglu 
Üye 

(Bulunamadı) 

Mehmet Damar 
Üye 

Emin Kızılkaya 
Üye 

Günaydın Ersoy 
Üye 

Raif Turgut 
Savcı 

(îmzada Bulunamadı) 
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TC. 
Başbakanlık 31.7.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md. 07/101-58/04979 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
31.7.1991 tarihinde kararlaştırılan "1990 Malf Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhcsap Kanunu 
Tasarısı" ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1990 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUN 
TASARISI GEREKÇESİ 

I. —SUNUŞ: 

Muhâsebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1990 Malî Yılı 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasada belirtilen süre içinde T.B.M.Meclisi 
ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU: 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 40 adet Kat
ma Bütçeli İdarelere toplam (10 167 437 000 000) liralık ödenek verilmiş, bu tutar yılı içinde 
yapılan değişikliklerle (12 947 057 455 386) liraya ulaşmış olup ayrıntısı gösterilmiştir. 
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Açıklama 

Bütçe Kanunu ile verilen 
1050 S.K./48 madde gereğince 
1050 S.K./59 madde gereğince 
1050 S.K./83 madde gereğince 
Maliye ve Gümrük Bak. ver. yetki uy. 
Aktarma ile Ek (.+ ) 
Aktarma ile Düşülen (—) 
özel Kan. uyarınca eklenen (+) 
özel Kan. uyarınca düşülen (—) 
Bütçe Kanunun 5 inci mad. gereğince 
% 12 kesintiler (—) 

ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Ödenek türü (I) Ödenek türü (2) 

3 428 228 000 000 
10 392 931 373 

102 889 000 
787 561 422 

1 250 262 060 618 
60 690 352 800 
31 930 783 437 
61 540 198 890 

— 

74 768 520 000 

4 705 304 690 666 

6 310 533 000 000 
— 
— 

168 691 670 472 
479 180 470 021 
351 328 396 683 
398 195 600 767 

1 130 060 108 452 
27 459 831 267 

572 939 880 000 * 

7 441 198 333 594 TOPLAM 

III. —GİDERLER: 
Yukanda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (12 947 057 455 386) liralık (ödenek) harcama y 

gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödenek) harcama yetkisinin % 94.69 unun kullanıldığını gösterm 
Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda gösterilmiştir. 

Açıklama Cari (1) Yatırım (2) 

Bütçe Giderleri (Normal) 
özel Kanunlar uy. gid. 

TOPLAM 

4 566 213 755 420 
48 415 612 816 

4 614 629 368 236 

5 923 225 166 550 
951 642 179 229 

6 874 867 345 779 
Yukarıdaki çizelgede belirtildiği gibi yılı içinde (4 614 629 368 236) lirası cari (6 874 867 345 779) l 

teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (12 259 693 390 249) liralık gider gerçekl 



IV. —GELİRLER: 
Katma Bütçeli kuruluşların 1990 Bütçe Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde ayrıntılı olarak gösterilmi 

miştir. 

A) GELİR TAHMİN VE TAHAKKUKLARI: 
. Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8 658 000 000) lirası vergi, (411 953 000 00 

lirası da Özel Gelir ve Hazine Yardımı olmak üzere, .toplam (10 167 997 000 000) liralık gelir tahmin 
Bu tahmine karşılık; ' 
a) Vergi Gelirlerinin yılı tahakkuku (31 602 476 035) lira olarak gerçekleşmiş, 
b) Vergi Dışı Normal Gelirlerin yıl içinde gerçekleşen Tahakkuk tutarı (366 668 632 046) liraya, geçe 

liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk toplamı (404 562 441 357) liraya, 
c) Özel Gelir Hazine Yardımının yılı içinde gerçekleşen Tahakkuk tutarı (10 783 610 882 153) liraya geç 

liranın eklenmesi ile yılı Tahakkuk toplamı (11 098 677 899 334) liraya, 
d) özel Kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen par 

(1 063 550 481 358) liraya ulaşmış, böylece (10 167 997 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (12 24 
önceki yıldan devreden tahakkuk kalırı (352 960 826 492) liranın eklenmesi ile Tahakkuk toplamı (1 

GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 
Geçen yıldan devredilen 

tahakkuk 1990 yılı tahakk Açıklama 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve hazine yardımı 
Özel Kanun gelirleri 

37 893 809 311 
315 067 017 181 

31 602 476 
366 668 632 

10 783 610 882 
1 063 550 481 

TOPLAM 352 960 826 492 12 245 432 471 



00 
su 

B) GELİR TAHSİLLERİ: 
1990 Yılı Bütçe Kanunu ile (10 167 997 000 000) lira olarak tahmin edilen Katma Bütçeli İdareler G 

diği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (11 729 658 112 560) lira tahsil edilmiş ve ay 

Açıklama Tahsi 
H 
Ç Vergi gelirleri 

<< Vergi dışı normal gelirler 
es Özel gelirler ve hazine 
fİ yardımı 10 
Z . Özel kanun gelirleri 1 

TOPLAM 11 

C) TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI: 
Yukarıda belirtildiği üzere (12 598 393 298 084) liralık tahakkuka karşılık (11 729 658 112 560) lir 

olarak gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk toplamından tahsil edilmeyen (868 735 185 524) liralık artık 1991 B 
çizelgede gösterilmiştir. 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

Açıklama 1 

o\ Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
özel gelirler ve-hazine 
yardımı \ 

TOPLAM 



V. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 
A) GİDER GELİR DENGESİ 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1990 Bütçe Yılında (12 259'693 390 249) liralık gid 

tahsil edilmiş olup, 1990 Yılı Bütçesi (530 035 277 689) liralık gider fazlasıyla kapanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ" HARCAMALAR: 
H 
.Ç 1990 yılında zorunlu olarak yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla tasarının 4 üncü m 
S- 977) liralık tamamlayıcı ödenek verilmesi öngörülmüştür. 
a 
g C) ERTESİ YILA DEVREDEN ÖDENEKLER: 
c- Kanunlar uyarınca ertesi yıllara devredilmesi gereken (151 495 377 100) liralık ödeneğin iptal ed 
g» inci maddesi ile teklif edilmiştir. 
î t D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER: 
sjf 1990 Bütçe Yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devredilm 
s*. 4İ4 174 014) liralık ödenek; tasarının 6 inci maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş, ayrıntısı (A) i 

gösterilmiştir. 
İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Açıklama Ödenek türü (1) Ödenek türü (2) Ödenek 

'w Genel ödenek 4 705 304 690 666 7 441198 333 594 800 
vj Genel gider 4 614 629 368 236 6 874 867 345 779 770 
7. Kalan 90 675 322 430 566 330 987 815 30 
c* Özel Kanun uyarınca 

W 1990 yılına devrolunan 10 618 809 153 120 757 973 159 
Kalan 80 056 513 277 445 573 014 656 29 
ÖDENEK ÜSTÜ GİDER 
Karşılığı tam ödenek ' 28 760 427 544 71785 058 433 
İptal edilen ödenek 51296 085 733 373 787 956 223 29 
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Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26.2,1992 
Esas No. : J/263, 3/141 

Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 31.7.1991 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 5.12.1992 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilen "1990 Maiî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anaya
sanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel 
Uygunluk Bildirimi" Komisyonumuzun 30.1.1992 - 25.2.1992 tarihleri arasında yapılan 7, 8, 
9 27 nci birleşimlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluş
ların temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

1990 Malî Yılı Katma Bütçe Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 
— Katma Bütçeli İdarelere toplam (10 167 437 000 000) liralık ödenek verildiği, bu tutarın 

yılı içinde yapılan değişikliklerle toplam (12 947 057 455 386) liraya ulaştığı, yılı içinde verilen 
(12 947 057 455 386) liralık ödenek yetkisine karşılık; (4 614 629 368 236) lirası cari, 
(6 874 867 345 779) lirası yatırım, (770 196 676 234) lirası sermaye teşkili ve transfer olmak 
üzere toplam (12 259 693 390 249) liralık gider yapıldığı, 

— 1990 yılında Katma Bütçeli İdarelerin gelirlerinin toplam (10 167 997 000 000) lira 
olarak tahminine karşılık; (442 083 058 158) lirası öz gelir, (1 063 550 481 358) lirası özel 
kanun gelirleri ve (10 224 024 573 044) lirası da Hazine yardımı olmak üzere toplam 
(11 729 658 112 560) lira olarak gerçekleştiği, 

— Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (530 035 277 689) liranın gider fazlası 
meydana getirdiği, 

— Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam 
(100 545 485 977) liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

— 1990 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (151 495 377 100) 
liralık Özel ödeneğin ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredildiği, 

— Yılı içinde harcanamayan toplam (636 414 174 014) liralık ödeneğin iptal edildiği, 

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi"nin rapor ve cet
vellerinin incelenmesinde de; 

— Tarım Reformu, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel müdürlükleri ile Ankara, Orta Do
ğu, Hacettepe, İstanbul, Mimar Sinan, Selçuk, Karadeniz Teknik, Fırat ve Gaziantep üniversi-
telerince toplam (100 545 485 977) liralık ödenek dışı harcama yapıldığı, 

— Tarım Reformu, Petrol İşleri ve Telsiz Genel müdürlükleri ile Yüksek öğrenim Kurulu, 
Ankara, Mimar Sinan, Trakya, Uludağ, Selçuk, Akdeniz, Atatürk, İnönü, Fırat ve Gaziantep 
üniversitelerinin gider izahnamelerinin hizmetlerin ne derece gerçekleştiği hakkında herhangi 
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bir bilgi içermediği, iptal edilme oranı yüksek bulunan ödeneklerin iptal nedenleri hakkında 
ise yeterli açıklamaların bulunmadığı, ; 

Görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesapları ayrı 
ayrı oylanmış ve Tcisannın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 
7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak, 

Ankara 

Üye • 
Hüseyin Batyali 

Balıkesir 

Üye-
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 
Muhalefet şerhim ekli 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Necmi Hosver 

Bolu 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 
Muhalefet şerhim ekli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
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Üye 
Rüştü Kâztm Yücelen 

İçel 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Z. Selçuk Maruftu 

İstanbul 

Üye 
Sabrı Yavuz 

Kırşehir 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

izmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Unaldı 

Konya 

Üye 
M, Doğan Olmeztoprak 

Malatya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Üye 
Namı Çağan 

İstanbul 

'* Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Üye 
Güneş Taner 

İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 

Üye 
Alaettin Kurt. 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 

Üye, 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
Muhalefet şerhim ekli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 46) 
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1990 MALÎ YILI HAZİNE GENEL HESABI GENEL BÜTÇE VE 
KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR KESİNHESABI 

KARŞIOY YAZISI 
.1. "Gider izahnamelerinin" Kesinhesap Kanun Tasarısında (KHKT); 
a) Hizmetin önemini, 
b) Gelişimini, 
c) Hedeflerini, 
d) Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, 
e) Ulaşılmamışsa bunun nedenlerini, 
0 Ve ödeneklerin kullanımı gösterecek biçimde yer alması gerekmektedir. Bu durum 1050 

sayılı Genel Muhasebe Kanununun amir hükmüdür. 
Buna karşın; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve iskân Ba

kanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bazı harcama kalemlerine ilişkin gider izah-
nameleri yeterli düzeyde yapılmamıştır. Bu durum, Sayıştayca hazırlanan Genel Uygunluk Bil
diriminde (GUB) belirtilmektedir. 

öte yandan, katma bütçeli kuruluşlarla ilgili, Genel Uygunluk Bildiriminde de Tarım Re
formu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Telsiz Genel Müdürlüğü.YÖK ve ba
zı üniversitelerin kimi harcama kalemlerine ilişkin gider izahnamelerinin herhangi bir bilgi içer
mediği vurgulanmaktadır. 

Kuşkusuz Sayıştayın yukarıda yaptığı tespitler yerindedir ve anlamlıdır. Ancak, bu, Sayış
tayın gider izahnamelerine eleştiri yöneltmediği kuruluşların başarılı çalıştığı ve amaçlarına 
uygun faaliyet gösterdiği anlamına gelmemelidir. Çünkü Sayıştay gider izahnamelerini yeterli 
bulduğu kuruluşların performansını, performans denetiminin ölçütlerini uygulayarak sapta
mış değildir. Halbuki Batıdaki Sayıştaylar bu tür ölçütleri kullanarak denetim yapmaktadır
lar. Bu tür performans denetim Ölçütleri uygulanarak denetim yapılmadığı sürece GUB'ların 
ve KHKT'Iarının görüşülmesi fazla anlamlı olmayacaktır. Kamuoyunun bu görüşmelere fazla 
ilgi göstermemesinin altında yatan gerçek de budur. 

KHKT görüşülmesinden amaç yapılan hizmetlerin ne derece gerçekleştiğinin, hangileri
nin gerçekleşmediğinin ve bunların nedenlerinin,belirlenmesi olmalıdır. Sayıştayın GUB'leri-
nin bu amacı hizmet edecek şekilde hazırlanması gereklidir. 

2. Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Sayıştaya ilişkin bütçelerin ve dolayısıyla harcamala
rın şimdiye değin denetlenmemesi 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 127 nci maddesine 
dayandırılmaktadır. Oysa Anayasa Mahkemesinin 22.7.1977 gün ve 1977/6 Esas, 1977/14 Ka
rar Sayılı ve Hesapları inceleme Komisyonunun bir tasarrufuna ilişkin olan kararında; 1050 
sayılı Yasanın 127 nci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilmiş, 832 sayılı Sayıştay Ya
sasının 1 inci ve 28 inci maddeleri hükümleri karşısında 104 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 
fıkrası hükümleri ile de anılan yasanın yürürlüğe girdiği 27.2.1967 gününden beri kaldırılmış 
bulunduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bugün tartışmalı hüküm olan Meclis İçtüzüğünün, Hesap
ları İnceleme Komisyonunu düzenleyen 153 üncü maddesinin de Anayasaya aykırılığı saptan
mıştır. 

Anayasanın 87 nci maddesinde genel olarak TBMM'nin görev ve yetkileri sayılmış, bun
lar arasında hesaplarının denetlenmesi ve bunlara ilişkin Kesinhesap Kanunu Tasarısı hazır
lanması gibi konulara yer verilmemiştir. (Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği Kesin
hesap Kanunu ile ilgili tasarrufu ayrı değerlendirmek gereklidir.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 46) 
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Meclis İçtüzüğünün 153 üncü maddesi de, Hesapları İnceleme Komisyonunun Genel Ku
rulca kabul edilen Millet Meclisi bütçesiyle Meclise bağlı bütçenin uygulanmasını gözeteceğini 
incelemelerin sonucunun bir raporla Genel Kurula sunulacağını hüküm altına almış bulunmaktadır. 

160 inci maddesi ile Sayıştayın görev ve yetkileri belirtilmiş ve Sayıştayın genel ve katma büt
çeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyeceği hükmüne yer verilmiştir. 

Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Sayıştay hesaplarının Sayıştayca denetlenmesini 
engelleyen hiçbir anayasal ve yasal hüküm bulunmamaktadır. 

3. Sayıştayın hazırladığı GUB'dan anlaşıldığı üzere, genel bütçeli dairelerin ödenek dışı 
harcama tutarı yaklaşık 24 trilyon TL.'dir. Yani genel bütçe başlangıç ödeneğinin <7o 3.8'i ka
dar ödenek dışı harcama yapılmıştır. Bu ödenek dışı harcamaların bir kısmı yasaların verdiği 
izinden kaynaklanmaktadır, bir kısmı idarî zorunluluklardan kaynaklanmış olabilir. Ancak tüm 
ödenek dışı harcamaları bu gerekçelere bağlamak mümkün görülmemektedir. 

TBMM'nin tamamlayıcı ödeneği, yapılan ödenek dışı harcamaların hangi hizmetlere ve 
hangi gerekçelerle yapıldığını bilmedenvermesi KHKT'nin özüne aykırıdır. İlginçtir, "tamam
layıcı ödenek verme" tasarrufu yıllardır bu bilgilenme olmadan gerçekleşmektedir. Sayıştay-
dan bu alanda çalışmalar yapılmasını beklemek TBMM'nin hem hakkıdır, hem de görevidir. 

Bu tamamlayıcı ödeneklerin onaylanması bir anlamda Hükümetin ibra edilmesi anlamı
na gelmektedir. Ancak, Komisyonumuzca verilecek onay hiçbir şekilde Hükümetin ibra edil
mesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çünkü bu onay verilmezse, ödenek dışı harcamadan do
layı saymanlar ağır bir malî ve hukukî sorumluluk altına girecektir. Halbuki bu tür harcama
ların siyasî sorumluluğu tamamen Hükümete aittir. 

4. iç ve dış borçlar konusunda Kesinhesap Kanun Tasarısında ve Sayıştay Genel Uygun
luk Bildiriminde yer alan açıklamalar doyurucu ve güven verici değildir. TBMM'nin bu doyu
rucu ve güven verici olmayan bu bilgiler ışığında devletin iç ve dış borçları konusunda kapsam
lı bir denetim yapması mümkün değildir. 

Sayıştayın GUB'da yer alan iç ve dış borçların uygunluğuna ilişkin görüşünün hangi denetim 
bulgularına dayandırıldığı belirsizdir. Oysa 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28 inci maddesinde iç ve 
dış borçların yalnızca kayıtlarının tutulmasından değil denetlenmesinden de söz edilmektedir. TBMM'ce 
iç ve dış borçlar konusunda Sayıştayın 28 inci maddede öngörülen denetimi yapıp yapmadığının bi
linmesi gerekmektedir. Bu konuda Sayıştayca gerekli duyarlılığın gösterilmesi yasa gereğidir. 

5. Sayıştay TBMM adına denetim yapan bir anayasal kuruluştur ve varlık nedeni yasama 
organı adına denetim yapmaktadır. Bu temel işlevin hayatiyet kazanması ya GUB ile ya da diğer-
Sayıştay raporlarıyla olmaktadır. Batıdaki benzeri örneklerde de durum böyledir. Sayıştay Kanu
nunun 25., 28., 87. ve 88 inci maddelerinde Sayıştayın çeşitli konularda TBMM'ne raporlar sun
ması öngörüldüğü halde bu gereğe yıllardır uyulmadığı görülmektedir. Örneğin Sayıştay Kanunu
nun 87 nci maddesinde genel ve katma bütçeli dairelerin mal hesaplarına ilişkin olarak Sayıştayın 
TBMM'ne rapor sunması öngörülmüşken, bu gereğe şimdiye kadar hiç uyulmamıştır. GUB'lan 
anayasal bir zorunluluk olduğu için her yıl verilmektedir. Ancak daha önce de ifade edildiği üzere 
bu bildirimler doyurucu ve somut denetim bulgularına dayanmaktan uzaktır. GUB'lar âdeta bir 
yasak savma anlayışı ile verilmektedir. Halbuki Batıda bazî ülkelerde GUB'un ve KHKT'nin par
lamentoda görüşülmesi Bütçe Kanun Tasarısının görüşülmesinden çok daha fazla ilgi görmektedir. 
Bu ilginin kaynağında.Sayıştaylarca hazırlanan GUB'ların kalitesinin yüksek olması da bulunmak
tadır. Temennimiz bizim Sayıştayın da Batıdaki çağdaşlarına bir an önce ayak uydurmasıdır. 

Yukarıda açıklanan bu çekincelerle 1990 Malî Yılı Hazine Genel Hesabı ve Katma Bütçeli 
idareler Kesinhesabını onaylıyoruz. 

Haydar Oymak Kamer Genç Adnan Keskin 
Amasya Tunceli Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 46) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kcsinhcsap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(4 566 213 755 420) lirası cari, ' 
(5 923 225 166 550) lirası yatırım', 
(738 348 895 029) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) Özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(448 415 612 816) lirası cari, ' ... 
(951 642 179 229) lirası yatırım, (31 847 781 205) lirası transfer olmak üzere toplam 

(12 259 693 390 249) liralık gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma'Bütçeli İdarelerin 1990 Malî Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (442 083 058 158) lirası öz gelir, (1 063 550 481 358) lirası özel kanun gelirleri ve 
(10 224 024 573 044) lirası da Hazine Yardımı olmak üzere toplam (11 729 658 112 560) lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 
(530 035 277 689) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (100 545 485 977) liralık 
ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — 1990 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (151 
495 377 100) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek , 

MADDE 6. — 1990 yılı ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (12 947 057 455 
386) lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (636 414 174 014) liralık ödenek iptal edil
miştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Gİder Bütçesi ' 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 46) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük . 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 8; — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Y. 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
M. R. Taşar 
Devlet Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

/. Aküzüm 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M. Çevik 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Adalet Bakanı 

Ş. Seker 
İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

, Bayındırlık ve tskân Bakanı 
H, Örüç 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ozdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Emiroğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. Arıcı 

Devlet Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C, Tuncer 

Devlet Bakanı 
E. Koçak 

Devlet Bakanı 
E, C. Gülpınar 
Devlet Bakanı 
A. T. Ozdemir 

Millî Savunma Bakanı 
H. B. Doğu 

Dışişleri Bakanı 
İ, S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A, Akyol 

Sağlık Bakanı 
Y. Erytlmaz 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
/. Tuncay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maras 
Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 46) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 7. — Ihsannın 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 8. — Ihsannın 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 46) 
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1990 YILI KATMA BÜTÇE (GENEL İCMAL) 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
D a i r e s i ' toplamı 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28 437 320 000 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 144 669 797 160 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 261 991 360 416 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ . , 2 141368 937 131 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ~ 3 991956 870 481 
HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41 470 158 216 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 346 728 436 053 
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 621021488 382 
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' 5 073 200 000 
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÜKSEK ÖĞRETÎM KURULU 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ• ... 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
EGE ÜNİVERSİTESİ 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

243 297 521 262 
13 218 932 841 

114 439797645 
230 738 703 827 
129 721 430 904 
220 210 401 722 
157 703 178 596 
321 046 508 544 
126 496 617 297 
53 574 324 674 
111 349 234 733 
48 757 253 703 
37 428 002 922 

174 665 596 289 
126 631 679 514 
60 128 985 544 
107 410 188 297 
130 802 445 032 
87 510 799 667 
65 508 321 728 
68 647 704 479 
59 943 232 841 

V 115 792 380 442 
61 856 038 653 
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1990 YILI KATMA BÜTÇE (GENEL İCMAL) 

A — CETVELİ 

D a i r e s i 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

81 314 701 623 
132 035 123 111 
62 520 585 820 

: 60 228 768 752 
88 586 581 500 
37 349 135 109 
35 425 710 476 

12 947 057 455 386 
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Toplam 

harcama 

, 17 807 642 339 
115 335 326 096 

245 636 106 998 
2.108 514 244 128 

3 824 322 162 475 

20 870 495 326 

288 713 826 889 

2 535 075 726 130 

3 927 360 703 

234 853 405 436 
9 908 8218,62 

36 372 373 589 

223 599715 189 
131764 474 657 

217 576 090 426 

153 346 341 399 
317 045 311 290 

122 119 915 404 

52 053 438 608 

97 271 322 907 

47 004 641 064 

33 386 370 979 

163 383 232 141 

116.812 871 787 

49.264 069 325 
101 903 757 844 

113 971 185 067 

83 798 551 876 

56 503 607 896 

61 184 588 297 

58 083 294 732 

111 182 306 826 

54 478188 058 

Ertesi yıla 

devrolunan ödenek 

15 998 476 988 

5 869 147 132 
37 560 849 411 

43 427 528 222 

13 298 330 324 

32 364 351458 

1 198 875 172 

1 588 451 932 

39 154 340 

212 121 

, • 

150 000 000 

• • 

iptal edilen 

ödenek 

10 674 499 386 

13 335 994 076 

10 486 106 286 
28 091 397 568 

178 165 911 088 

7 301332 566 

58 014 609 164 

53 581 410 794 

1 145 839 297 

7 245 240 654 

1 721 659 047 

78 067 424 056 

7 382 329 931 

97 379 015 

5 016 253 656 

4 356 837 197 

10 527 895 481 
4 376 701893 

1 520 886 066 

14 077 91 826 

1 752 612 639 

4 119 466 715 

11 282 364 148 

9 818 807 727 

10 864 916 219 

5 506 430 453 

16 831 259 965 

5 104 167 920 
8 854 713 832 

7 463 116 182 

1 859 938 109 

4 610 073 616 

7 377 850 595 

ödenek dışı 

harcama 

44 821 725 

32 797 553 976 

53 958 731 304 

243 341 293 

2 140 422 768 

2 381 942 3_60 

6 565 852 567 

78 046 893 

1 391 920 129 
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Toplam 
harcama 

77 092 930 391 
126 045 888 612 
48 122 450 884 
56 684 478 872 
77 350 131 976 
33 610 928 425 
33 715 813 346 

12 259 693 390 249 

Ertesi yıla 
devrolunan ödenek 

151 495 377 100 

İptal edilen 
ödenek 

4 240 770 357 
5 989 234 499 

14 398 134 936 
4 158 182 352 

11 236 449 524 
3 738 206 684 
2 019 858 495 

636 414 174 014 

ödenek dışı 
harcama 

18 999 125 

613 892 472 

309 961365 

100 545 485 977 
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1990 YILI KATMA BÜTÇE (GI 

B — CETVELİ 

$ ' S -' G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
2 Sağlık resmi 
3 Gemi sağlık cüz. bedeli 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HAS. VE HİZ. GEL. 

1 Satış gelirleri 
3 Spor faa. elde ed. hâs. 
4 Futbol müs. müş. bah. hâs, g. 
6 °/o 5 teftiş ve denet. pay. 
7 Muayene tah. tec. ve eks. ü. 
8 Kuruluşlardan al. pay. 

PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
1 Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gel. (Kira dahil) 
3 Telsiz ruhsatname ücreti 

CETVELİ) 



B — CETVELİ 

W 

T3 

S' G e l i r i n Ç e ş i d i 

Amatör tel. bel. ve sin. üc. 
Muayene denet, ve kont. üc. 
Standart, uygun. test. üc. 
Taşınır mal. gelirleri 
Satış gel. (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
îştirak gelirleri 
Devreden tes. ve ort. al. g. 
Döner sermaye gel. 
îşlet. mük. tan. ol. amort. üc. 
îştirak gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senet, ve tahvil. 
CEZALAR 
Para cezaları , 
Müteahhitlerden al. gec. cez. 
Zam. öd. üc. gel. al. gec. cez. 



B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Banka. al. gaz. bedel. 
İdarece tahsil ol. gelir. 
Orman Gn. Md. dön. ser. al. mik. 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit '-
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GLİRLERİ 
Bağışlar . 
Gelir fazlası 
Her nevi spr. sah. tes. yap. giderleri 
Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar 
Avrupa İs. Fon. tem. kredi 
Akaryakıt Tük. Fon. el. ed. gel. 



B — CETVELİ 

!§ 
ca 
;§ G e l i r i n Ç e ş i d i . 

' • -

Mazbut ak. ve toprak sat. bed. özel. fon. hs. sarfi hs. 
Mülhak ak. ve toprak sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Mazbut Hay. sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Mülhak ha, sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Bütçe Kanununun 4. madde 
Oto yol gelirleri 

İCMAL 
VERGÎ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 
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£ 1990 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞ 
es . . . - • ' 
c: A — CETVELİ 
S' - ~ 
S Genel ödenek Topl 
Z, Program Ödeneğin Çeşidi toplamı harca 

a 1 0 1 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 615 600 000 3 602 3 
S" İ H TARIM REFORMU UYGULAMALARI 23 501 690'516 13 950 3 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAGITILIMAYAN 
TRANSFERLER 320 029 484 254 8 

w GENEL TOPLAM 28 437 320 000 17 807 6 
VS 



1990 YILI TARIM DEFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme.cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler ' 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER . 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
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B — CETVELÎ 

G e l i r i n e e ş i d i 

HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HİZANE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
112 
900 

990 

ÖZEL 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
VAKIF İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜREL İŞLEMLER 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

.19 425 600 000 
13 732 320 000 
64 115 000 000 

19 429 263 956 

21 862 064 828 
6 105 548 376 

Top 
harc 

18 509 
12 834 
52 709 

19 312 

10 938 
1 030 

GENEL TOPLAM 144 669 797 160 115 335 



1990 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı 
•yo 5 teftiş ve denetleme payı 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşmir mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
İştirakler gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
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C3 G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 

OZEL 

00 
Mazbut Akar ve Toprak Satış Bedelleri Özel Fon Hesabından 
Yapılan Sarfiyat Hesabı 
Mülhak Akar ve Toprak Satış Bedellerinden Yapılan Sarfiyat 
Hesabı 
Mazbut Hayrat Satış Bedellerinden Yapılan Sarfiyat Hesabı 
Mühlak Hayrat Satış Bedellerinden Yapılan Sarfiyat Hesabı 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 
TOPLAMI 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

İCMALv 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU ' _ ' . " ' 

ÖZEL 

ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 
TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GELİŞTİRİL

MESİ HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

100 085 960 000 

48 222 840 000 

1 943 709 335 

111 738 851 081 

Topla 
harcam 

97 152 4 

40 693 5 

1 920 3 

105 869 7 

GENEL TOPLAM 261 991 360 416 245 636 1 



1990 YILI GENÇLİK VE SPOR GENEL'MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i -

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUM HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Spor faaliyetlerinden elde edilen gelir 
Futbol müsabakaları müşterek bahis hâsılatından elde edilen 
gelir 
FATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden Nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
HER NEVİ SPOR-SAHA-TES-YAP. GİDER 
Spor-Toto ve Lotodan Gelir.Fazlası 
Akaryakıt Tüketim Fonu 
Türk Sporunu Teşvik Fonu 
KURUM VE MÜESSESE YAP. BAĞIŞLAR 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HER NEVİ SPOR-SAHA TESİS YAPIM GİDERLERİ 
KURUM VE MÜESSESELERCE YAPILAN BAĞIŞLAR 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program 

101 

111 

112 

113 

900 

990 

999 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DES- " 
TEK HİZMETLERİ 

' KARAYOLLARI PLANLAMA 
PROJE VE KEŞİF HİZ
METLERİ 
KARAYOLLARI YATIRIM 
HİZMETLERİ 
BAKIM VE İŞLETME HİZ
METLERİ 
HİZMET PROGRAMINA DA
ĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ-
TÜLÜMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

- - . . _ • ' 

90 449 520 000 

85 748 553 027 

1 108 793 921366 

523 671 669 575 . 

53 101 388 799 

237 300 252 247 
42.303 632 117 

Toplam 
harcama 

^ 
86 010 660 326 

84 486 273 911 

. 1 122 229 650 867 

537 693 961 108 

52 626 928 739 

204 321 538 378 
21 145 230 799 

Ertesi yıla 
reden öden 

-

3 674 382 

907 752 

32 978 713 

GENEL TOPLAM 2 141 368 937 131 2 108 514 244 128 37 560 849 



1990 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

T3 
es 

1 
2 

1 
2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekrpertiz ücretleri 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdari gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE CEZALAR 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
PROJE KREDİSİ (TETEK) 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Büt. Kan. 4. Md. Ger. Tah. Edilen Paralar 
Otoyolu gelirleri 
Akaryakıt Fonu 
Kamu ortaklığı fonu 

İ C M A L 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



-1990 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

H 

a 
o 

Program Ödeneğin çeşidi 

1.01 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

103 MAKİNE İKMAL HİZ
METLERİ 

111 " İŞLETME VE ONARIM HİZ
METLERİ 

112 BÜYÜK SU İŞLERİ 
113 KÜÇÜK SU İŞLERİ , 
114 • YARDIMCI TESİS YAPIMI 

HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMINA DA

ĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜ-
LÜMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

204 963 800 000 

322 578 667 540 

200 400 600 000 
1 922 841 944 518 

221 556 149 127 

47 676 400 000 

165 583 740 649 

.560 047 829 953 
' 346 307 738 694 

Toplam 
harcama 

201 612 731 181 

319 884 712 142 

207 624 683 441 
1 840 029 186 962 
220 277 902 695 

44 768 041 585 

163 364 759 996 

516 620 301 731 
310 139 842 742 

Ertesi yıla 
reden öde 

43 427 5 

G E N E L T O P L A M 3 991 956 870 481 3 824 322 162 475 43 427 5 



1990 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdari gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) ' 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Devreden tesis ve ortaklıklardan alınacak gelir 
İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işlet
me ücretleri , 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler v . 
ÖZEL GELİRLER VE HİZANE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

S 
G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı -
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

JCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI HUDUD VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Ödeneğin çeşidi toplamı harca 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 400 000 000 1956 1 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN DOĞAN BU
LAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA 38 443 158 216 18 424 5 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 627 000 000 489 7 

GENEL TOPLAM 41 470 158 216 20 870 4 



1990 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ' ç e ş i d i 

VERİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

2 Sağlık resmi 
3 Gemi sağlık cüzdan bedeli 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 

CEZALAR 
1 Para cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

4 Geçen yıllardan devreden nakit 
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W. G e l i r i n ç e ş i d i 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HİZANE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

es 



1990 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 ORMANCILIK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PORGARAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplam 

16 134 831 373 
321 492 250 130 

9 101 354 550 

346 728 436 053 



1990 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
İştirak gelirleri 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI KOY HİZMETLERİ GENEL MUDURLUGU 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Program Ödeneğin çeşidi ' toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 13 780 400 000 12 916 2 
111 TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GELİŞTİRİL-

MESİ HİZMETLERİ 2 337 800 369 149 2 323 602 0 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 27 803 783 920 26 248 8 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 54 344 103 628 17 380 0 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 187 292 831685 154 928 4 

GENEL TOPLAM 2 621 021 488 382 2 535 075 



1990 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

T3 
•Ö, 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
•İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri . 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Bankasından alınacak gaz bedeli 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak miktar 



B — CETVELİ 

T3 

« G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KURUM; VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKAN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN TAHSİL EDİLEN 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKAN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN TAHSİL EDİLEN 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 

990 

999 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
PETROL FAALİYETLERİ VE AKARYAKIT POLİ
TİKASI 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ . 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplam 

2 171 960 000 

• 1 884 360 000 

160 640 000. 
856 240 000 

5 073 200 000 



1990 YILI POTROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI SOSYAL HİZMETER VE Ç.E.K. GENEL MÜDÜR 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111. GENEL SOSYAL HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

33 943 480 000 
165 843 520 000 

4 371 926 445 

39 138 594 817 

Toplam 
harcam 

27 221 18 
165 716 96 

3 975 53 

37 939 71 

GENEL TOPLAM 243 297 521 262 234 853 40 



1990 YILI SOSYAL HİZMETLER Ç.E.K. 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Kuruluşlardan alınacak payları 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senetleri ve tahviller 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

MÜDÜRL 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KİŞİ. YAP. ŞARTLI BAĞIŞ 
KURUM VE MÜESSESE YAT. PARALAR 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
ÖZEL GELİRLER VE HİZANE YARDIMI 
KİŞİ. YAP. ŞARTLI BAĞIŞ. 
KURUM VE MÜESSESE YATIR. PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TELSİZ HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

8 326 132 841 
4 555 500 000 

337 300 000 

Toplam 
harcam 

5 306 15 
4 324 13 

278 53 

GENEL TOPLAM 13 218 932 841 9 908 82 
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1990 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER . 
PATRÎMUVANIN GLİRLERİ VE ÜCRETLER 

1 Taşınmaz mallar gelirleri ve telsiz ücretleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 
3 Telsiz ruhsatname ücretleri 
4 Amatör telsizcilik belgesi ve sınav ücretleri 
5 Muayene denetim ve kontrol ücretleri 
6 Standartlara uygunluk test ücretleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
^ , 2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ON • ' ' w 4 Zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme ce

zalan • . • . . 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 



1990 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Katma ve Genel Bütçeli İdareler 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

GENEL TOPLAM 



H 
c 

n 
a 1990 YILI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 

A — CETVELİ 

Prog. 

111 
999 

A ç ı k l a m a 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
.- toplamı 

52 839 797 645 
61 600 000 000 

114 439 797 645 



1990 YILI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER v 

Faizler . 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER . 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
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Hazine yardımı 

1990 YILI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

İCMAL 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 
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Program 

101 
104 

105 

OT 
00 

ASI 

111 
112 
113 
990 

1990 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

50 481 846 589 

52 629 578 000 

1 540 000 000 
37 919 107 000 
54 158 043 556 
34 002 364 000 . 

7 764 682 

230 738 703 827 

Top 
harc 

45 850 

52 872 

1 467 
37 535 
52 483 
33 389 

223 599 



1990 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELÎ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELÎRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin, atölye ve benzeri 
yerler gelirleri) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler * 
CEZALAR 



1990 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

. ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ORTA DOĞU TEKNÎK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama * 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

•HİZMETLERt.' 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

51 794 480 426 

26 511 840 000 

4 801 960 000 
39 353 320 000 
7 258 120 000 

1 710 478 

Toplam 
harcam 

52 466 69 

26 808 01 

4 825 02 
40 502 29 
7 161 00 

1 44 

GENET TOPLAM 129 721 430 904 131 764 57 



1990 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar . 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri ' 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



1990 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Kurum ve müesseselerden tahsil edilenler 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
Kurum ve müesseselerden tahsil edilenler 

GENEL TOPLAM 



/ 

1990 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL BÖLÜM 
VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

Genel ödenek 
toplamı 

67 282 720 927 

58 666 720 000 

4 705 808 427 
27 561 077 193 
33 508 475 170 
28 485 600 000 

Topla 
harcam 

63 809 40 

57 522 0 

4 689 03 
27 239 64 
34 585 3 
29 730 55 

GENEL TOPLAM 220 210 401 722 217 576 09 



1990 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri ' 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



1990 YILI HACETTEPE ÜNtVERSİTESÎ 

B — CETVELİ 
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G e l i i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ' A ç ı k l a m a toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 33 162 178 596 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL BÖLÜM VE 

MERKEZLER 30 703 560 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ '- • v . 1622 720 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 14 581760 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 22 245 920 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 55 387 040 000 

GENEL TOPLAM 157 703 178 596 



1950 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar ' 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



1990 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

• B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VB HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 
es 

<<' 

es 
es 

en 
B 

Ödeneğin Çeşidi Program 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

"" 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE 
KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

60 592 916 641 

106 864 142 014 

3 282 400 000 

21 448 373 869 
91 380 968 863 
37 438 552 817 

39 154 340 ' 

321 046 508 544 

Toplam 
harcama 

53 054 290 502 

112 877 382 901 

3 030 688 160 

21 235 050 942 
91 293 928 187 
35 553 970 598 

317 045 311 290 

Ertesi yıla d 
rolunan öden 

, 

39 154 

39 154 



1990 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mâllar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



1990 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

"O 
G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı' 

İ.CMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

• 



1990 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 38 609 621 310 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER - 18 112 982 000 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ * 6 629 172 987 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 60 320 987 000 
SOSYAL BİLİMLER 2 824 754 000 

GENEL TOPLAM 126 495 617 297 



1990 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
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1990 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

/ CM AL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 27 806 524 674 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 9 064 400 000 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 3 496 320 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 9 676 040 000 
SOSYAL BİLİMLER 3 531040 000 

GENEL TOPLAM 53 574 324 674 



1990 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



1990 YILI BOĞAZÎÇÎ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

S _ i» 
O .S T3 
o S « 
m i4 S G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 21 968 074 733 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 24 263 000 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 1 245 840 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5560 880 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ > 14 663 320 000 
113 SOSYAL BİLİMLER . 43 648 120 000 

GENEL TOPLAM 111 349 234 733 



1990 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

3 
G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



1990 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 13 277 893 703 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 240 240 000 
105 . ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 726 000 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 34 513 120 000 

GENEL TOPLAM 48 757 253 703 



1990 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

^G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER . 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 



H B —CETVELİ 

a 

gi İ 3 .S -ö 
U O § I I G e l i r i n Ç e ş i d i 

P 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

İCMAL 
1 VE'RGİ GELİRLERİ 
2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

ÎT 

2 
o 
to. 

W 

S» 

en 

Program 

101 

104 

105 

111 

113 
990 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE 
KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

14 697 525 451 

9980 560 000 

549 120 000 

7 197 280 000 
5 001 800 000 

• 1 717 471 

37 428 002 922 

Toplam 
harcama 

11 722 904 182 

.9 237 476 597 

354 935 939 

6 989 702 018 
5 079 846 893 

1 505 350 

33 386 370 979 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

— 

- — 

• — 

— 
— 

212 

212 



1990 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•o 
"O G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

es O 

w 
$s 
^ 
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1 
?, 
3 
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İ4 

T3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İ CM A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ ' 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI EGE ÜNIVERSITESt 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 42 334 406 289 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER ' 56 544 880 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ ' 2 076 750 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 37 900 200 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 30 048 200 000 
SOSYAL BİLİMLER 5 761 160 000 

GENEL TOPLAM ' 174 665 596 289 



1990 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınir mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



B — CETVELİ 

a .5 -o 
a M S G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELÎRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
. Prog. ' A ç ı k l a m a toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

ıMERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 126 631679 514 

42 460 879 514 

,20 759 040 000 

1 726 560 000 
15 493 880 000 
9 313 580 000 

30 497 740 000 
6 380 000 000 



199C YILI 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGLDIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAP 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

| | G e l i r i n Ç e ş i d i 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ" 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 
105 • ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 
111 FEN MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel Ödenek 
toplamı 

27 671 425 544 

15 185 560 000 

123 200 000 
10 014 880 000 
7 133 920 000 

60 128 985 544 



1990 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tercüme ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE CEZALAR 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

4 ) . • • . • . 

^ G e l i r i n Ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

"İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 43 893 668 297 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 23 804 080 000 ' 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 772S00 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 13 205 160 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 12 523 680 000 
SOSYAL BİLİMLER 13 210 800 000 

GENEL TOPLAM 107 410 188 297 



1990 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

T3 

G e l i. r i a ' ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri. 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

— 4> 

• 8 « G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER ^ 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI • 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 59 928 570 541 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER \ 24 508 834 491 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 2 527 120 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 10 820 600 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ ' 10 233 040 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 8 940 960 000 
114 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ 13 843 320000 

GENEL TOPLAM 130 802 445 032 



1990 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 
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W G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ : 

HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR -
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

S 
<3 C/1 rî G e l i r i n Ç e ş i d i 



1990 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ

LÜM VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

Genel ödenek 
toplamı 

32 354 774 844 

14 010 800 000 

711 219 372 
15 890 955 451 
11 788 410 000 
12 754 640 000 

Toplam 
harcam 

27 856 50 

13 853.89 

547 07 
16 026 70 
12 259 51 
13 254 86 

GENEL TOPLAM 87 510 799 667 83 798 55 



1990 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin ve benzeri yer ge
lirleri) 
Muayene, tahlil, tercüme ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER . . ' 
Teminat akçeleri . 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

' ' G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER*VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 

104 

105 

111 

112 
990 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE 
KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

31 171 622 728 

13 917 800 000 

1 246 080 000 

10 127 800 000 
8 641 280 000 

403 739 000 

Toplam 
harcama 

-
24 902 847 505 

12 877 923 617 

1 168 849 289 

9 465 005 005 
7 835 243 480. 

563 739 000 

Ertesi yı 
reden öd 

• 

-: 

• 

150 0 

GENEL TOPLAM 65 508 321 728 56 503 607 896 150 0 



1990 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar ve resimler 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER . ' ' " .. 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin ve vb. yer gelirleri) 
Muayene, tahlil, tercüme ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

£ "2 
Yi « G e l i r i n Ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı -
KURUM VE MÜESSESE YARDIMI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ERCÎYES ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a toplam . 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK.HİZMETLERİ 30 814 424 479 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 17006 399 376 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ • 997040 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 348 048 548 
SAĞLIK BİLİMLERİ 9 457 904 752 
SOSYAL BİLİMLER 4 023 887 324 

GENEL TOPLAM 68 647 704 479 



1990 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap.dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 

. Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

2 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 26 050 272 841 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER ' 13 641 040 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ - 523 600 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 12 000 520 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 7 727 800 000 

GENEL TOPLAM 59 943 232 841 



1990 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER ' 
Harçlar • ; . . ' _ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGÎ GELİRLERİ . 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ÇUKUROVA- ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 41361694 245 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 26 009 680 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ . 1181.072,197 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 24 187 934 000' 
SAĞLIK BİLİMLERİ • 14 281760 000 
SOSYAL-BİLİMLER , . 8 770 240 000 

GENEL TOPLAM 115 792 380 442 



1990 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

W 

-o 
G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE GELİRLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz hizmetleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER ' 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Geçen yıllardan devreden na*kit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı 

,101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 27 319 398 653 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER . 1 2 312 320 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 456 720 000' 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 7 483 720 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 6 651 080 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 7 632 800 000 

GENEL TOPLAM 61 §56 038 653 



1990 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

c--

C/3 

C3 

O 

s s 
o W 

T3 
G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER,VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

6 S -S 
O • - X ) 

S JÜ *2 G e l i r i n ç e ş i d i 
ra W 2 y * 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 

İCMAL 
: VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE'MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

31 677 221 623 

17 804 400 000_ 

988 240 000 
17 182 320 000 
6 378 760 000 
7 283 760 000 

81314 701 623 

Topla 
harcam 

30 605 2 

15 013 9 

897 1 
17 101 6 
6 345- 1 
7 129 7 

77 092 9 



1990 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL ' 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 54 833 123 111 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER . 24 717 280 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ ' : 975 040 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 20 021 520 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ » 16 471040 000 
SOSYAL BİLİMLER 15 017 120 000 

GENEL TOPLAM 132 035 123 111 



199(fYlLI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

s» 
ı-I 

vs* 

» 

rr 

t » 

.İ3 : «3 

Ü o 
a İ4 

s G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
'ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

/ CM AL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI ÎNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 20 123 385 820 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER ' 28 352 600 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 330 000 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 678 760 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 2 102 760 000 
SOSYAL BİLİMLER 5 933 080 000 

GENEL TOPLAM 62 520 585 820 



1990 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri" 
İdare gelirleri (Kira.dahil) 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 



H 

a 
a 
<< 
rr 
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G e I i r i n ç e ş i d i 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 

• 1 1 3 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

30 083 488 752 

10 377 640 000 

387 200 000 
10 008 880 000 
7 596 760 000 
1 774 800 000 

60 228 768 752 * 

Topla 
harca 

26 202 

10 154 

362 5 
10 401 
.7 817 5 
1 745 

56 684 4 



1990 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

' ;. 
G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGI GELIRLERI 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları . 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 
B

öl
üm
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C3 G e 1 i r i n ç e ş i d i 

, Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI DÎCLE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

' Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 26 127 021500 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 21391680 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 264 000 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 12 250 960 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 17 132 560 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 11420 360 000 

GENEL TOPLAM 88 586 581 500 



1990 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•a 
-o W G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

C3 .3 -O 
g 5 | G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 20 591 895 109 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 4 863 880 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 482 640 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 8 580 240 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 2 830 480 000 

GENEL TOPLAM 37 349 135 109 ' 



1990 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri . 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları. 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1990 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
104 
105 

111 
112 
113 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ENSTİTÜLER, OKULLAR, VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER . 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

14 782 830 476. 
9 879 040 000 

656 480 000 
6 680 400 000 
2 826 360 000 

600 600 000 

35 425 710 476 

Toplam 
harcam 

15 038 64 
8 145 04 

596 40 
6 734 55 
2 646 59 

554 56 

33 715 81 



1990 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

's 1 G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
1 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

, FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 

CEZALAR 
1 Para cezaları 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. ' (S. Sayısı: 48) 

1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesap-
larma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/262, 3/142) '•• . ' 

T. a 
Sayıştay Başkanlığı 10.10.1991 

Sayı : 350431/2721 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel Bütçeli Dairelerin 1990 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
M. Vecdi Gönül 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili Bakanlıklarca dü
zenlenip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş bulunan 1990 bütçe yılı kesinhesapları, Sayıştay-
ca idare hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi bağlı cetvel
lerde gösterilmiştir. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 5 inci maddesinde ve Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre Müsteşarlığı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakan
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Tasarıya ekli gider cetvellerinde toplam 2 389 633 831 676 
liralık ödenek dışı gider yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayca da, anılan dairelerin 1990 yılında ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere aynı tu
tarda Ödenek dışı giderleri bulunduğu saptanmıştır. . 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının 5 inci maddesiyle ödenek dışı gider için tamamlayıcı öde
nek istenilmiştir. 

ÖDENEK DIŞI GİDER 

Dairesi Tertibi Miktarı 

Devlet İstatistik Enstitüsü 111.01.1.002.100 3 344 699 844 



Dairesi Tertibi Miktarı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 111.01.1.001.100 1 642 713 769 
• 02.1.001.100 11 255 497 108 

200 346 379 214 
900.05.3.530.900 729 109 232 

Diyanet İşleri Başkanlığı 111.01.1.001.100 22 782 234 589 
Çevre Müsteşarlığı 101.01.1.001.100.' 155 339 100 

200 417 221 
02.1.001.100 4 429 495 

200 457 081 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 101.01.1.003.100 1791391957 

004.100 5 446 347 292 
006.100 5 709 922 127 

02.1.001.100 2 607 399 527 
002.100 2 484 888 219 

200 227 169 870 
300 1 024 137 525 
400 8 031 219 701 

112.01.1.001.100 . 13 379 769 802 
002.100 116 837 476 071 
003.300 21 595 815 048 

114.01.1.001.100 1289 612 349 
116.01.1.001.100 596 703 853 

, 002.100 93 818 140 
003.300 5 941 708 380 

117.01.1.001.100 2 536 733 111 
002.100 967 999 071 

02.1.001.100 901 611 742 
118.01.1.001.100 1865 877 723 
119.01.1.001.100 401998 693 

950.05.3:530.900 271576 646 724 
06.3.534.900 154 790 262 844 

537.900 23 884 359 592 
Millî Savunma Bakanlığı • 102.01.1.001.100 225 819 207 611 
İçişleri Bakanlığı 101.01.1.004.100 96 900 011 915 

200 215 072 084 
300 1 121 097 149 

005.200 56 374 147 
300 57 694 732 
400 30 180 092 

2.702.600 298 414 474 
Emniyet Genel Müdürlüğü 111.01.1.001.100 375 861416 152 

Türkiye B.üyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 



Dairesi Tertibi Miktarı 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Adalet Bakanlığı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Kültür Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yargıtay Başkanlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

200 
300 
400 

003.300 
111.01.1.001.100" 

02.1.001,400 
005.300 
006.400 

111.01.1.001.100 
200 
300 

112.02.1.001.100 
400 

113.01.1.001.100 
200 
300 
400 
500 

2.001.600 
002.700 

114.01.1.001.100 
900.05.3.530.900 
111.01.1.001.100 
90.05.3.530.900 
113.01.1.001.100 

200 
900.05.3.530.900 
101.03.1.001.100 
111.01.1.001.100 
113.01.1.001.100 

400 
900.05.3.530.900 
111.01.1.001.100 

900.05.3.530.900 
111.02.1.001.100 

200 
112.02.1.001.100 
113.02.1.001.100 

900.05.3.530.900 
101.02.1.001.100 
910.01.3.001.900 

13 620 151 333 
507 548 892 
947 594 632 
73 687 800 

' 70 148 132 106 
7 873 176 859 

24 101 797 
52 501 298 

57 697 269 319 
1 997 122 364 
137 749 481 

33 539 002 882 
6 462 688 909 
537 197 495 
13 442 098 

200 027 457 
71 359 865 
6 069 165 
36 170 991 
19 059 696 

2 895 831 118 
1 434 564 103 
11.241 394 865 

992 672 
1 817 793 283 

13 485 363 
32 122 431 

5 298 159 250 
88 000 691 593 
61 315 188 236 
10 726 132 742 
10 968 754 464 

652 279 663 
5 562 126 

525 625 483 258 
15 111 872 273 
32 577 146 625 
39 939 152 934 
3 167 163 086 
242 492 571 

211 

TOPLAM 2 389 633 831 676 
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3. A) 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 104 üncü maddesi hükmü uyarın
ca, gelir izahnamelerinin gelir kesinhesaplarına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin, Büt
çe ile yapılan tahmine karşılık tahsilatta fark mevcutsa gerekli açıklamaları kapsayacak biçim
de hazırlanması gerektiği hususu, önceki yılların kesinhesaplarına ilişkin uygunluk bildirimle
rinde de belirtildiği halde, aşağıda gösterilen gelir tertiplerine ilişkin gelir kesinhesaplarındaki 
açıklamalar, tahmin ile tahsilat arasındaki farklara ait bilgileri içermediğinden yetersiz bulun-' 
muştur. 

Tertibi 

1120 Kurumlar 
vergisi 
1320 Ek vergi 
2100 Devlet Yön. 
Kur. Has. 
2110 Devlet payları 
2210 Taşınmaz mal 
gelirleri 
2310 Faizler 
2320 Tavizlerden geri 
alınanlar 
2330 İkrazlardan geri 
alınanlar 
2420 Vergi ve zam 
cezaları 
2510 Çeşitli gelirler 
3110 Hibe ve yar
dımlar 

Tahmin 

7 000 000 000 000 
90p 000 000 000 

95 005 000 000 
271 850 000 000 

2 100 000 000 000 
590 000 000 000 

1 500 000 000 

18 500 000 000 

1 180 000 000 000 
1 920 000 000 000 

160 000 000 000 

Tahsilat 

.4 636 953 224 420 
372 513 342 857 

; 
448 858 773 

205 066 396 550 

1 166 411 471 719 
241 591 070 959 

993 765 174 

3 002 412 122 

579 092 173 016 
1 289 003 447 430 

1 635 528 706 327 

Tahsilat tah
min oranı °/o 

66.24 
41.39 

0.47 
75.43 

55.54 
. 40.94 

66.25 

16.23 

49.08 
67.13 

1.022.21 

B) 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 104 üncü maddesi hükmü uyarınca, gi
der izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin; özel
likle program bütçe sisteminin uygulamasına geçildiği 191İ yılından başlayarak, bütçe gerek-
çelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve he
deflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin 
kullanımını gösterecek biçimde hazırlanması gerektiği hususu, önceki yılların kesinhesapları
na ilişkin uygunluk bildirimlerinde de belirtildiği halde, aşağıda belirtilen dairelerin gider izah-
nameleri yine yeterli açıklamaları kapsamamaktadır. 

• ' • ' . 

Bu bakımdan söz konusu Dairelere ait gider izahnameleri aşağıda gisterilen programlar 
itibariyle yetersiz bulunmuştur. 

Gider izahnamesi yetersiz olan daireler : 
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s — 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

Tertibi 

111.02.1.004.300 
701.600 
2.702.600 
03.2.010.400 
900.05.3.530.900 

ödenek 

71 000 000 
5 911 483 214 

127 171 204 
5 016 000 000 

490 240 000 

-
Gider " 

13 892 250 
5 294 465 553 

60 000 000 
— 

491 232 672 

tptal 
edilen ödenek 

57 107 750 
617 017 661 
67 171 204 

5 016 000 000 
' — 

tptal 
oranı "Vb 

8 0 . 4 3 
10 .44 
5 2 . 8 2 
1 0 0 . 0 0 
— 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI : 

111.07.2.001.600 457 600 000 44 370 575 413 229 425 90.30 
3.601.900 • 704 000 000 165 000 000 / 539 000 000 7 6.56 
112.02.2.002.300 3 258 000 000 1 849 311 607 1 408 688 393 42.24 
3.602.900 704 000 000 38 573 240 . 665 426 760 94.52 
603.900 1144 000 000 — 1144 000 000 100.00 

, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI : 

111.02.3.601.900 .770 000 000 770 000 000 — — 
3.602.900 201 000 000 200 850 000, 150 000 0.07 
114.05.2.002.700 880 000 000 528 000 000 352 000 000 40.00 
3.601.900 264 000 000 132 000 000 132 000 000 000 5 0.00 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI : 

111.01.2.001.600 158 400 000 88 000 000 70 400 000 44.44 

4. özel kanunlar gereğince Hazinenin kefalet ettiği istikrazlarla ilgili kefalet bakiyeleri
ni, hizmet karşılığı olmayarak çıkarılan Hazine (Plasman) bonolarının bakiyelerini, Devletçe 
müessese ve fertlere ikraz ve taviz olarak verilen paralarla genel ve katma bütçeli dairelere ya
pılan istikrazlar ve alınan avansların miktar ve faizleri ile itfa bedellerini gösterir çizelgeler ek
te sunulmuştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kurumlara ait Hazine kefaletinin, kanunlarla verilen yetki ve borç
lanma limitleri içinde olduğu, dış ve iç borçlanma tutarlarının kayıtlara uygun bulunduğu, yi
ne çizelgelerde adları yazılı banka ve kuruluşlarca satılan hazine (Plasman) bonoloranın ka
nunlarla verilen yetkilere dayanılarak çıkarıldığı ve bu tutarların da kayıtlara uygun bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

5. 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Genel He
sabına Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösterir cetvel bağlanmıştır. Bu cetvelde, 
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31.12.1990 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla 7 414 629 800 liralık tazmin hükmü verildiği 
3 596 985 800 lirasının silme ve düşme yoluyla düşüldüğü, 1 283 584 900 lirasının tahsil edildi
ği, 2 534 059 100, lirasının da 1991 yılına devrettiği görülmektedir. 

Silme ve düşme miktarı düşüldükten sonra kalan tazmin hükmüne göre tahsilat oranı % 
33.62 dir. 

6. Bu bildirime bağlı gider cetvelinde ve yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle Hazine Genel Hesabı ile Kesinhesap Kanunu Tasarısında gös
terilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

7.10.1990 

H 

M. Vecdi Gönül 
Birinci Başkan 

Yaşar Aydın 
8. Daire Başkanı 

(İzinli) 
O. Faruk Çul/ma 
2. Daire Başkanı 

Üye . 
Servet Koksal 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(Bulunamadı) 
Üye 

Tülay Demirkan 
(Bulunamadı) 

Üye 
A saf Gökalpay 

Üye 
0, Zeki Tansı 

Üye 
Sefahattin Güntaç 

Üye 
. ibrahim Başaran 

(Bulunamadı) 
Üye 

/. Hakkı Kaya 
Üye 

Hasan Fidan 

Üye 
Cevdet Kıraç 

Befıiç Erdem 
3. Daire Başkanı 

Osman Büyükyılmaz 
4. Daire Başkanı 

Fikret Uludamar 
7. Daire Başkanı 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

(İzinli) 
Üye 

Fikri Çözgener 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
/ / . Kaya Urgan 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Üye 
Cavit Ozkahraman 

Üye 
M. Eren Şenocak 

Üye 
Şemsettin Azizoğlu 

Üye ; 

Necip Pekçevik 

Fahri Yılmaz 
5. Daire Başkanı 

Doğan Ulusoy 
6. Daire Başkanı 

Mehmet Olgun 
1. Daire Başkanı 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Ozcan Saygın 

Üye 
Turlıan Kartal 

» 
Üye 

Emin Utaş 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Necdet Kesmez 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
H. Hüseyin Türkmen 

Üye , 
Cengiz Alpay 
(Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Sarıtas 
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Üye 
Ahmet Mescioğlu 

(Bulunamadı) 
Üye 

Ş. Tamer Gözde 
Üye 

Selahattin Fettahlıoğlu 
(Bulunamadı) 

Üye 
Ahmet Koç 

Üye 
ilhan Sözgen 

Üye 
Yavuz Büyükkara 

Üye 
E. Hadi Erdem 

Üye 
Osman Akman 

* 
Üye 

/ . Mesut Yükseltürk 
Üye 

Ümran Saray 

Üye 
0. Faruk Doğan 

Üye 
M. Hikmet Büyükbozkırh 

. Üye 
M. Harun Erdoğan 

Üye 
Ahmet Kartal 

Üye 
Erdoğan Kesim 

Üye 
Ruhi Salihoglu 
(Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Damar 

Üye 
Emin Kızılkaya 

Üye 
Günaydın Ersoy 

. Üye 
Raif Turgut 

(İmzada bulunamadı) 

TC. 
Başbakanlık 31.7.1991 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü. 
Sayı : K.K. Gn. Md.. 07/101-58/04940 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
31.7.1991 tarihinde kararlaştırılan "1990 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanun Tasarısı" ile eki cetvel
ler ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Başbakan 
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1990 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUN TASARISI GEREK 

I. — SUNUŞ: . " 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1990 Malî Yılı Kesinhesap 
yasa'da belirtilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU : . 

1990 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (63 925 354 000 000) liralı 

a) Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca (1185 314 739 834) liralık, 
b). Muhasebei Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca (189 035 545 452) liralık, 
c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca (98 904 145 336) liralık, 
d) Bütçe Kanununun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak (7 923 417 14 
e) Özel Kanunlar uyarınca (1 108 994 831 337) liralık, 
f) Aktarmalarla yılı içinde eklenen (6 932 240 806 502) lira olmak üzere toplam (81 363 261 2 

1. % 12 kesintiler tutan olan (4 728 385 720 000) lira ile, 
2. Aktarmalarla düşülen (9 762 684 631 815) liranın çıkartılmasıyla Genel ödenek'toplamı (66 872 

gösterilmiştir. 

:',••'_ ÖZEL ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Açıklama Ödenek türü (1) Ödenek türü (2) 

Bütçe Kanunu ile verilen . '• - 24 033 077 000 000 3 503 827 000 000 3 
Bütçe Kanununun 5 inci maddesi uyarınca 
% 12 düş. (—) 438 951 800 000 404 696 480 000 
1050/48 nci madde gereğince 240 930 443 219 67 296 615 



Açıklama Ödenek türü (1) Ödenek türü (2) 

1050/59 uncu madde gereğince 
"1050/83 üncü madde gereğince 
Maliye ve Gümrük Bak. Ver. yetki 
Aktar, ile eklenen ödenek (+) 
Aktar, ile düşülen(—) 
Toplam ödenek 
Özel kanun uyarınca ek. öd. 

TOPLAM ÖDENEK 

III. — GİDERLER : 

59 133 309 301 
2 508 583 358 386 
1 410 550 775 433 

97.794 372 419 
27 715 528 713 920 

389 938 714 867 

28 105 467 428 787 

39 770 836 035 
112 682 000 000 
682 851 175 112 
660 193 722 228 

3 274 308 105 534 
.458 495 226 968 

3 732 803 332 502 

Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (66 872 190 865 512) liralık (ödenekler) harcama 
normal gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödeneklerin) harcama yetkisinin % 99.92'nin kullanıldı 

• Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çıkartılmıştır. 

Açıklama Cari (1) 

Bütçe gideri (Normal) 
Özel Kan. Uy. Yap. Gid. 

TOPLAM 

28 635 526 592 589 
201 900 715 773 

28 837 427 308 362 

Yatırım (2) 

2 602 847 878 917 
404 078 949 991 

3 006 926 828 908 

. Yukandaki çizelgede belirtildiği üzere yılı içinde (28 837 427 308 362) lirası cari, (3 006 926 828 
sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (66 820 002 339 166) liralık gide 



IV. — GELİR DURUMU : 

Devlet gelirlerinin 1990 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir biçimde g 
açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

A) GELİR - TAHMİN VE TAHAKKUKLARI 

3595 sayu 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde belirtildiği üzere (43 6 
(7 100 000 000 000) lirası vergi dışı normal, (2 635 000 000 000) lirasıda özel gelir ve fonl 
(53 385 000 000 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

B) GELİR TAHSİLLERİ : 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (53 385 000 000 000) lira olmak üzere tahmin edilen Gen 
2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (55 0 
belirlenmiş ve ayrıntıları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

GELİR TAHSİLLERİ ÇİZELGESİ 

Açıklama Tahsi 

Vergi gelirleri 45 3 
Vergi dışı normal gelir 4 2 
Özel gelir ve fonlar 4 5 
Özel kanun gelirleri . 8 

TOPLAM 55 0 



ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

1991 Yılına Devre 
Açıklama Bakiye Tutar 

Vergi gelirleri 7 455 458 
Vergi dışı normal gelir 1 010 598 
Özel gelir ve fonlar 191 834 

TOPLAM §657 892 

Bu tahmine karşılık, 
a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (49 337 859 870 030) lira olarak gerçekleşmiş ve bu tutara ge 

461) liranın eklenmesi ile gelir tahakkuk toplamı (52 854 993 132 491) liraya, 

b) Vergi dışı normal gelirlerin yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (4 754 172 997 803) liraya, 
liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (5 277 383 307 706) liraya, 

c) Özel gelirler ve fonların yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutan (4 681 225 409 243) liraya, g 
liranın eklenmesiyle tahakkuk toplamı (4 781 478 421 536) liraya, 

d) Özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen paralar 
038 363) liraya, 

Ulaşmış, böylece (53 385 000 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (59 584 229 315 439) li 
devreden tahakkuk artığı (4 140 596 584 657) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (63 724 825 90 



GELİR TAHAKKUK ÇİZELGESİ 

S 
re" 

Geçen yıldan . " ' . . ' • 
Açıklama dev. tahakkuk 1990 Yılı tahakkuku 

H Vergi gelirleri 3 517 133 262 461 49 337859 870 030 
Vergi dışı nor. gel. 523 210 309 903 .4 754 172 997 803 

IF Özel gel. ve fonlar . 100 253 012 293 4 681225 409 243 
B Özel kanun gel. — 810 971038 363 
C S : ,; : • • 

e TOPLAM 4 140 596 584 657 59 5§4 229 315 439 

V. — NAZIM GİDER VE GELİR : . 
a) Nazım Gider : 
Mahallî idareler payı gideri (14 002 088 329 207) lira, okul pansiyon gideri (83 409 627 709) lira olmak üz 
b) Nazım Gelir : / 
Mahallî idareler payı geliri (14 002 088 329 207) lira, okul pansiyonu geliri (83 409 627 709) lira o 

gelir tahsil edilmiştir. . 
VI. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 
A) GİDER GELİR DENGESİ :.' 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1990 bütçe yılında (66 820 002 339 166) liralık gid 

ç/r 

g tahsil edilmiş ve 1990 yılı bütçesi (11 753 069 035 536) lira açık vermiştir. 
B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR : * 
1990 yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla 5 inci maddede 

ödenek verilmesi öngörülmüştür. ..." 
C) DEVREDİLEN ÖDENEKLER : 
Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (314 305 776 123) liralık ödeneğin iptal edilm 

maddesiyle teklif edilmiştir. , 



D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 
- 1990 Bütçe yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devred 

(2 127 516 581 899) liralık ödenek tasarısının 7 nci maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve ayrıntısı ( 
de gösterilmiştir. 

' • İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Açıklama Ödenek türü (1) ödenek türü (2) 

Genel ödenek 28 106 222 169 192 3 732 048 592 097 3 
Genel gider 28 837 427 308 362 3 006 926 828 908 3 
Kalan 731205 139 170 725 121763 189 
Özel kanun uyarınca 1991 yılına devreden 230 377,568 485 55 806 855 119 
Kalan ^961582 707 655 669 314 908 070 
Ödenek üstü gider 1922 690 649 030 353 645 161 
İptal edilen ödenek 1 129 684 609 883 508 097 380 954 

VII. — DEVLET BORÇLARI : 
Devlet borç yönetimi uygulama sonuçlan kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere; 

A) İÇ BORÇ 
1989 yılından 1990 yılına toplam (41 972 706 960 118) lira iç borç devretmiş ve 1990 yılında alınan 

iç borç (90 070165 692 563) liraya ulaşmış, yılı içinde bunun (32 886 085 171 049) liralık kısmı ödenmiş ve 1 
B) DIŞ BORÇ : 
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1989 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan hesaplam 

(52 081 276 518 668) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alman borçların ilavesi ve ödemeler 
(74 179 438 935 191) lira dış borç devretmiştir. 

C) HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR : 
Hazinece garantili ve Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışında kalan kurumların 1989 yılı sonun 

1990 yılma toplam (14 852 369 964 000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçların 
yılından 1991 yılına toplam (20 325 362 217 000) lira hazine garantili dış borç devretmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Milkt Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 5.3.1992 
Esas No. : 1/262, 3/142 

Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13.7.1991 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilen "1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın. 164 üncü maddesi 
gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel Uygunluk Bildirimi" Ko
misyonumuzun 30.1.1992 - 29,2.1992 tarihleri arasında yapılan 7, 8, 9, ..., 31 inci birleşimlerin
de Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de 
katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

1990 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 
— Genel bütçeli dairelere toplam (63 925 354 000 000) liralık ödenek verildiği, bu tutarın 

yılı içinde yapılan değişikliklerle toplam (66 872 190 865 512) liraya ulaştığı, 
'— Yılı içinde verilen (66 872 190 865 512) liralık ödenek yetkisine karşılık; 

(28 837 427 308 362) lirası cari, (3 006 926 828 908) lirası yatırım, (34 975 648 201 896) lirası 
sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinde olmak üzere toplam (66 820 002 339 166) liralık 
gider gerçekleştiği, 

— 1990 yılında Genel Bütçenin gelirlerinin toplam (53 3 85 000 000 000) lira olarak tahmi
nine karşılık; (45 399 534 297 363) lirası vergi gelirleri, (4266 784 440 087) lirası vergi dışı nor
mal gelir, (4 589 643 527 817) lirası özel gelir ve fonlar, (810 971 038 363) lirası özel kanun 
gelirleri olmak üzere toplam (55 066 933 303 630) lira olarak gerçekleştiği, 

— Toplam (14 085 497 956 916) liralık nazım gelir tahsil edildiği ve aynı miktarda nazım 
gider yapıldığı, 

— Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (11 753 069 035 536) liranın gider fazlası 
meydana getirdiği, 

— Zorunlu sebeblerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam 
(2 389 633 831 676) liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

— 1990 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen toplam 
(314 305 776 123) liralık ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 

— Yılı içinde harcanamayan toplam (2 127 516 581 899) liralık ödeneğin iptal edildiği, 
— 1989 yılından 1990 yılına toplam (41 972 706 960 118) lira iç borcun devredildiği, 1990 

yılında alınan (48 097 458 732 445) liranın ilavesi ile toplam iç borcun (90 070 165 692 563) 
liraya ulaştığı, yıl içinde bu borçların (32 886 085 171 049) liralık kısmının ödendiği ve 1991 
yılına (57 184 080 521 514) liranın devredildiği, 

— Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1989 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan he
saplamaya göre 1989 yılından 1990 yılına toplam (52 081 276 518 668) lira dış borç devredildi
ği, bu miktara yılı içinde alınan borçların ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 1990 yılından 
1991 yılına (74 179 438 935 191) ljra dış borç devredildiği, 

anlaşılmıştır. 
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Ayrıca, Sayıştay Başkanlığınca hazırlana "Genel Uygunluk Bildirimi" rapor ve cetvelleri
nin incelenmesinde de; 

— Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Çevre Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlı
ğı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yargıtay 
Başkanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçelerinin çeşitli tertiplerine ödenek dışı 
gider kaydedildiği ve bu ödenekler için tamamlayıcı ödenek talep edildiği, 

— Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin bazı tertiplerine ilişkin gider izahnamelerinin 
yeterli açıklamaları ihtiva etmediği, 

görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Genel Bütçeli Kuruluşların Kesinhesapları ayrı 
ayrı oylanmış ve Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 inci maddeleri ile yürürlük ile yürütmeye 
ilişkin 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Öztürk 
Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Çüoğlu 
Burdur 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Rüştü Kâztm Yücelen 
içel 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Halil Demir 

Aksaray 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
• Necmi Hoşver 

Bolu 
Yûmaz Ovalı 

Bursa 
Adnan Keskin 

Denizli 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Ni/ıat Matkap 
Hatay 

Nami Çağan 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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Timurçin Savaş 
Adana 

Z. Selçuk Maruftu 
İstanbul 

• Sabrı Yavuz 
Kırşehir 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

r. Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Iiefaiddin Şahin 
Ordu 

Koray Aydın 
Trabzon 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Işın Çelebi 
İzmir 

ibrahim Kumaş 
Tokat 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Poker 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

1990 MALÎ YILI HAZİNE GENEL HESABI GENEL BÜTÇE VE KATMA BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR KESİNHESABI 

KARŞI OY YAZISI 
1. "Gider izahnamelerinin" Kesinhesap Kanun Tasarısında (KHKT); 
a) Hizmetin önemini, 
b) Gelişimini, 
c) Hedeflerini, 
d) Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, ^ 
e) Ulaşılmamışsa bunun nedenlerini, 
f) Ve ödeneklerin kullanımını gösterecek biçimde yer alması gerekmektedir. Bu durum 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun amir hükmüdür. 
Buna karşın; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Ba

kanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bazı harcama kalemlerine ilişkin gider izah-
nameleri yeterli düzeyde yapılmamıştır. Bu durum, Sayıştayca hazırlanan Genel Uygunluk Bil
diriminde (GUB) belirtilmektedir. 

öte yandan, katma bütçeli kuruluşlarla ilgili, Genel Uygunluk Bildiriminde Tarım Refor
mu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Telsiz Genel Müdürlüğü, YÖK ve bazı 
üniversitelerin kimi harcama kalemlerine ilişkin gider izahnamelerinin herhangi bir bilgi içer
mediği vurgulanmaktadır. 

Kuşkusuz Sayıştay'ın yukarıda yaptığı tespitler yerindedir ve anlamlıdır. Ancak bu, Sayış
tay'ın gider izahnamelerine eleştiri yöneltmediği kuruluşların başarılı çalıştığı ve amaçlarına 
uygun faaliyet gösterdiği anlamına gelmemelidir. Çünkü Sayıştay gider izahnamelerini yeterli 
bulduğu kuruluşların performansını, performans denetiminin ölçütlerini uygulayarak saptamış 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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değildir. Halbuki Batı'daki Sayıştay'lar bu tür ölçütleri kullanarak denetim yapmaktadırlar. 
Bu tür performans denetim ölçütleri uygulanarak denetim yapılmadığı sürece GUB'larm ve 

* • • 

KHKT'larının görüşülmesi fazla anlamlı olmayacaktır. Kamuoyunun bu görüşmelere fazla il
gi göstermemesinin altında yatan gerçek de budur. 

KHKT'ların görüşülmesinden amaç yapılan hizmetlerin ne derece gerçekleştiğinin, han
gilerinin gerçekleşmediğinin ve bunların nedenlerinin belirlenmesi olmalıdır. Sayıştay'ın GUB'-
lerinin bu amaca hizmet edecek şekilde hazırlanması gereklidir. 

2. Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Sayıştay'a ilişkin bütçelerin ve dolayısıyla harcamala
rın şimdiye değin denetlenmemesi 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunun 127 nci maddesine 
dayandırılmaktadır. Oysa Anayasa Mahkemesinin 22.7.1977 gün ve 1977/6 Esas, 1977/14 Ka
rar sayılı ve Hesapları İnceleme Komisyonunun bir tasarrufuna ilişkin olan kararında; 1050 
sayılı yasanın 127 nci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilmiş, 832 sayılı Sayıştay Yasa
sının 1 inci ve 28 inci maddeleri hükümleri karşısında 104 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fık
rası hükümleri ile de anılan yasanın yürürlüğe girdiği 27.2.1967 gününden beri kaldırılmış bu
lunduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bugün tartışmalı hüküm olan Meclis İçtüzüğünün, Hesapları 
İnceleme Komisyonunu düzenleyen 153 üncü maddesinin de Anayasaya aykırılığı saptanmıştır. 

Anayasa'nın 87 nci maddesinde genel olarak TBMM'nin görev ve yetkileri sayılmış, bun
lar arasında hesaplarının denetlenmesi ve bunlara ilişkin Kesinhesap Kanunu Tasarısı hazır
lanması gibi konulara yer verilmemiştir. (Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği Kesin
hesap Kanunu ile ilgili tasarrufu ayrı değerlendirmek gereklidir.) 

Meclis İçtüzüğünün 153 üncü maddesi de, Hesaplan İnceleme Komisyonunun Genel Ku
rulca kabul edilen Millet Meclisi bütçesiyle Meclise bağlı bütçenin uygulanmasını gözeteceğini 
incelemelerin sonucunun bir raporla Genel Kurula sunulacağını hüküm altına almış bulun
maktadır. 

160 nci maddesi ile Sayıştay'ın görev ve yetkileri belirtilmiş ve Sayıştay'ın genel ve katma 
bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyeceği hükmüne 
yer verilmiştir. . 

Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Sayıştay hesaplarının Sayıştay'ca denetlen
mesini engelleyen hiçbir anayasal ve yasal hüküm bulunmamaktadır. 

3. Sayıştay'ın hazırladığı GUB'dan anlaşıldığı üzere, genel bütçeli dairelerin ödenek dışı 
harcama tutarı yaklaşık 24 trilyon TL.'dir. Yani genel bütçe başlangıç ödeneğinin °7o 3.8'i ka
dar ödenek dışı harcama yapılmıştır. Bu ödenek dışı harcamaların bir kısmı yasaların verdiği 
izinden kaynaklanmaktadır. Bir kısmı idarî zorunluluklardan kaynaklanmış olabilir. Ancak tüm 
ödenek dışı harcamaları bu gerekçelere bağlamak mümkün görülmemektedir. 

TBMM'nin tamamlayıcı ödeneği, yapılan ödenek dışı harcamaların hangi hizmetlere ve 
hangi gerekçelerle yapıldığını bilmeden vermesi KHKT'nın özüne aykırıdır. İlginçtir, "tamam
layıcı ödenek verme" tasarrufu yıllardır bu bilgilenme olmadan gerçekleşmektedir. Sayıştay'
dan bu alanda çalışmalar yapılmasını beklemek TBMM'nin hem hakkıdır, hem de görevidir. 

Bu tamamlayıcı ödeneklerin onaylanması bir anlamda Hükümetin ibra edilmesi anlamı
na gelmektedir. Ancak, Komisyonumuzca verilecek onay hiçbir şekilde Hükümetin ibra edil
mesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çünkü bu onay verilmezse, ödenek dışı harcamadan do
layı saymanlar ağır bir malî ve hukukî sorumluluk altına girecektir. Halbuki bu tür harcama
ların siyasî sorumluluğu tamamen Hükümete aittir. 
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4. îç ve dış borçlar konusunda Kesinhesap Kanun Tasarısında ve Sayıştay Genel Uygun
luk Bildiriminde yer alan açıklamalar doyurucu ve güven verici değildir. TBMM'nin bu doyu- „ 
rucu ve güven verici olmayan bu bilgiler ışığında devletin iç ve dış borçları konusunda kapsam
lı bir denetim yapması mümkün değildir. 

Sayıştay'ın GUB'da yer alan iç ve dış borçların uygunluğuna ilişkin görüşünün hangi de
netim bulgularına dayandırıldığı'belirsizdir. Oysa 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28 nci mad
desinde iç ve dış borçların yanlızca kayıtlarının tutulmasından değil denetlenmesinden de söz 
edilmektedir. TBMM'ce iç ye dış borçlar konusunda Sayıştay'ın 28 inci maddede öngörülen 
denetimi yapıp yapmadığının bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda Sayıştay'ca gerekli duyarlı
lığın gösterilmesi yasa gereğidir. \ 

5. Sayıştay TBMM adına denetim yapan bir anayasal kuruluştur ve varlık nedeni yasa
ma organı adına denetim yapmaktadır. Bu temel işlevin hayatiyet kazanması ya GUB ile yada 
diğer Sayıştay Raporlarıyla olmaktadır. Batı'daki benzeri örneklerde de durum böyledir. Sa
yıştay Kanununun 25 inci, 28 inci, 87 nci ve 88 inci maddelerinde Sayıştay'ın çeşitli konularda 
TBMM'ne raporlar sunması öngörüldüğü halde bu gereğe yıllardır uyulmadığı görülmektedir. 
örneğin Sayıştay Kanununun 87 nci maddesinde genel ve katma bütçeli dairelerin mal hesap
larına ilişkin olarak Sayıştay'ın TBMM'ne rapor sunması öngörülmüşken bu gereğe şimdiye 
kadar hiç uyulmamıştır. GUB'ları anayasal bir zorunluluk olduğu için her yıl verilmektedir. 
Ancak daha önce de ifade edildiği üzere bu bildirimler doyurucu ve somut denetim bulguları
na dayanmaktan uzaktır. GUB'lar adeta bir yasak savma anlayışı ile verilmektedir. Halbuki 
Batı'da bazı ülkelerde GUB'un ve KHKT'nin parlamentoda görüşülmesi Bütçe Kanun Tasarı
sının görüşülmesinden çok daha fazla ilgili görmektedir. Bu ilginin kaynağında Sayıştay'!arca 
hazırlanan GUB'ların kalitesinin yüksek olması da bulunmaktadır. Temennimiz.bizim Sayış
tay'ın da Batı'daki çağdaşlarına bir an önce ayak uydurmasıdır. . 

Yukarıda açıklanan bu çekincelerle 1990 Malî Yılı Hazine Genel Hesabı ve Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesabını onaylıyoruz. 

Haydar Oymak Adnan Keskin 
Amasya Denizli 

Kamer Genç 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1990 Malî Yılı Kesinhesnp Kanun Tasan sı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 

• ( 28 635 526 592 589) lirası cari, 
( 2 602 847 878 917) lirası yatırım, 
( 34 770 656 829 297) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) Özel kanunlar uyarınca kaydolunun ödeneklerden, 
(201 900 715 773) lirası cari, 
(404 078 949 991) lirası yatırım, 
(204.991 372 599) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (66 820 002 339 166) lira gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi v 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, top
lam (55 066 993 303 630) lira olarak gerçekleşmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir ; 
MADDE 3. — Toplam (14 085 497 956 916) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 

gider yapılmıştır. 

Denge 
MADPE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile.ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(11 753 069 035 536) liralık gider fazlası meydana, gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (2 389 633 831 676) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek v 

MADDE 6. —1990 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 
(314 305 776 123) liralık özel ödenek ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (2 127 516 581 899) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçlan uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1990 tarihi itibariyle 
a) (47 514 715 001 396) lirası orta ve uzun vadeli, (9 669 365 520 118) lirası lcısa vadeli 

olmak üzere toplam (57 184 080 521 514) lirası iç borç, 
b) (74 179 438 935 191) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 

(20 325 362 217 000) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam 
(94 504 801 152 191) lira dış borç, 
mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1990 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanun Tasarısı , 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Borçları 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V. 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
M. R, Tasar 
Devlet Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

/ . Aküzüm 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M. Çevik 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Adalet Bakanı 

Ş. Şeker 
İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
H. Oruç 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ozdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Emiroğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. Arıct 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
I. Aykut 

Devlet Bakanı 
K, inan 

Devlet Bakanı 
C. Tîıncer 

Devlet Bakanı 
E. Koçak 

Devlet Bakanı 
E, C, Gülpınar 
Devlet Bakanı 
A. T. Ozdemir 

Millî Savunma Bakanı 
H. B. Doğu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
Y Eryûmaz 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
/. Tuncay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maraş 
Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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Yürürlük 
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞLI CETVELLER 
TABLO — I 

1990 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARI (İZAHNAMESİ) 

(TL.) Konsolide Bütçeye dahil kuruluşların; 
1. 1989 yılından devreden iç borçlar : 

A)- Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
2. 1990 yılında alınan iç borçlar : 

A) . Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
3. İç borç toplamları : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
4. 1990 yılında ödenen iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
5. 1991 yılına devreden iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
olarak Tablo - H'de belirtilmiştir. 

35 896 591 135 476 
6 076 115 824 642 

41 972 706 960 118 

19 425 248 543 561 
28 672 210 188 884 

48 097 458 732 445 

55 321 839 679 037 
34 748 326 013 526 

90 070 165 692 563 

7 807 124 677 641 
25 078 960 493 408 

32 886 085 171 049 

47 514 715 001 396 
9 669 365 520 118 

57 184 080 521 514 



TABLO — II 

1990 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SON 

(Konsolide Bütçeye Dahil Kuruluşlar) 

A) 

kası 

Borcun türü 

ORTA VE UZUN VADELİ BORÇ 
1. İSTİKRAZLAR 
2. KONSOLİDE BORÇLAR 

— Kur farkları 
(1211 sayılı T.C. Merkez Ban-

L Kanunu) 
—. Tahkim borçları 

(1376, 2974 sayılı tahkim ka-
nunları) 
B) 

Q 

KISA VADELİ BORÇLAR 
1. HAZİNE BONOLARI 
2. KISA VADELİ AVANS 

TOPLAM (A+B) 

1989 Yılından 
devreden borç 

35 896 591 
11 939 806 
23 956 785 
20 991 395 

2 965 390 

6 076 116 
3 537 344 
2 538 772 

41972 707 

1990 Yılında 
alınan borç 

19 425 248 
13 836 494 
5 588 754 
5 361 494 

227 260 

28 672 210 
10 429 549 
18 242 661 

48 097 458 

Borç toplam 

55 321 83 
25 776 30 
29 545 53 
26 352 8 

3 192 6 

34 748 32 
13 966 8 
20 781 43 

90 070 16 
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TABLO — III 

1990 YILI tÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARI (tZAHNAMESt) e 

Konsolide Bütçeye dahil kuruluşların çeşitli yabancı para karşılığı : 
(TL.) 

Türk lirası cinsinden 1989 yılından devreden dış borçlar 52 081 276 518 668 
1990 yılında kur farkları da dahil olmak üzere alınan dış borçlar 27 545 772 449 840 

Dış borçlar TOPLAMI 79 627 048 968 508 
1990 yılında ödenen dış borçlar 5 447 610 033 317 
1991 yılına devreden dış borçlar 74 179 438 935 191 
Tablo - IV'de belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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1990 YILI GENEL BÜTÇE (Gider Cetveli) 

A — CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAYIŞTAY 
ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTE
ŞARLIĞI. 
HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 
DANIŞTAY , 
YARGITAY 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ , 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ- :. 
DÜRLÜĞÜ 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL . 
MÜDÜRLÜĞÜ^ 

''ADALET'BAKANLIĞI 

Genel ödenek 
toplamı 

198 119 127 289 
17 375 000 000 

39 922 000 000 
3 868 580 000 

509 210 060 551 

84 980 264 359 
16 832 454 600 000 
36 454 000 000 
14 958 159 400 
22 791 197 400 

101207 922 180 
952 478 200 000 

260 019 297 134 

80 639 272 919 
868 685 202 078 

Toplam 
harcama 

172 048 548 385 
17 252 988 032 
36 648 250 174 

3 541 079222 
470 397 320 319 

64 032 737 088 
739 811 000 036 
35 336 999 177 
14 825 170 399 
22 987 983 933 

101 820 029 120 
970 856 672 890 

264 628 522 527 

69 528 263 829 
972 465 076 041 

Ertesi yıl 
rolunan ö 

-

2 4 

649 3 



A 

Genel ödenek 
Ödeneğin çeşidi toplamı 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 8 632 599 468 028 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 579 413 246 165 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 289 652 720 729 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1 078 647 283 312 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 46 702 458 981 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 585 089 191 282 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 17 142 960 932 523 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI . 9 551 991 012 134 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 1 116 564 525 320 
SAĞLIK BAKANLIĞI 3 056 847 326 132 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 432 927 831 808 

CETVELİ 

Toplam 
harcama 

7 965-460 471 803 
660 626 607 292 -
2 488 031 261 627 
1 113 214 637 331 
31 610 545 866 

499 865 342 770 
17 432 095 976 189 
9 988 257 584 457 
1 017 839 015 204 
3 192 511 271008 

357 890 201 391 

Ertesi yıla 
rolunan ö 

171 036 

20 187 
32 865 

6 841 8 
14 803 

35 900 
5 156 

24 916 
1 944 



H 

Ödeneğin çeşidi 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BA
KANLIĞI 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 
KÜLTÜR BAKANLIĞI v 

TURİZM BAKANLIĞI 

• A — 

Genel ödenek 
toplamı 

1 088 338 461 182 

92 815 440 000 
239 275 580 000 

266 405 441 426 
531 710 663 180 
117 086 400 000 

CETVELİ 

Toplam 
harcama 

1062 435 956 938 

92 002308 013 
136 941 088 265 

228 828 059 960 
500 708 664 010 

95 502 705 870 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

GENEL TOPLAM 66 872 190 865 512 66 820 002 339 166 314 305 77 



1990 YILI GENEL BÜTÇE (Gelir Cetveli) 

B — CETVELİ 

S 2 
"a Ta G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRLERDEN ALINAN VERGİLER 
GELİR VERGİSİ 
KURUMLAR VERGİSİ 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu taşıtlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan katma değer vergisi 
Beyana dayanan katma değer vergisi 
Ek vergi . . 
T.T.M.ile Alkollü içkiler 
S. Sar Bira ile Öz. al. vergi 
Oyun kağıdı ve Ront 
Her türlü iş tuz. av. 
Eğitim Genç. Spor ve S.G. Hiz. 
Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 



B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
Damga vergisi 
Harçlar 
Tapu harçları 
Yargı harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve Konsolosluk harçları 
Trafik harçları 
Diğer harçlar 
Diploma harçları 
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi . 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alman gümrük vergisi 
Akaryakıttan alınan gümrük vergisi 
Tek ve maktu vergi 
tthalde alınan Katma değer vergisi 
îthalat damga resmi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alman damga resmi 
Akaryakıttan ithalde alınan damga resmi 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Ulaştırma alt yapıları resmi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan ulaştırma alt yapıları 
resmi 
Akaryakıttan alınan ulaştırma alt yapı resmi 
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan vergiler artıklan 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HASILATI VE DEV
LET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hasılatı 
Resmi basımevleri, okullar ve diğer kurumlar hasılatı 
Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 
Devlet payları 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 
Petrolden Devlet hakkı 
Petrolden Devlet hissesi 
Madenden Devlet hakkı 
Oyun kağıdı gelirleri 
Belli giderler karşılığı gelirler 



B — CETVELİ 

W G e l i r i n ç e ş i d i 

Kambiyo murakabesi Mukabilinde Cumhuriyet Merkez Banka
sından alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 
Takip gid. karş. alınan para 
T.C. Merkez Bankası safı hasılatı 
DEVLET PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınmaz mallar satış bedeli 
Taşınmaz mallar idare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Taşınır mallar satış gelirleri 
Değerli kağıtlar satış gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
İktisadi devlet teşekküllerinden gelirler 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
Diğer cüzdan gelirleri 
FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Faizler 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Tavizlerden geri alınanlar 
ikrazlardan geri almanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 
Vergi cezalan 
Gecikme zam ve cezalan 
Trafik zap. Te. Day. Öz. Üs. G. 
Trafik cezaları 
ÇEŞİTLt GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE FONAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardımlar 
FONLAR 
Akaryakıt istikrar fonundan hazineye yatırılacak miktar 
Fondan aktarılan paralar 
Merkez Bankasından 34 Nolu NATO Hesabından Hazineye dev-
rolunacak miktar 



B —CETVELİ 

a 3 

1 L 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Tarımsal ihracat .fonu 
Savunma Sanayii destek fonu 
3238 S.K. 13/14 
Fonlardan aktanlacak miktar 
Sosyal yard. ve Day. Taş. fonu 
Belediyelere ayrılan paralardan aktarılacak miktar 
Çırak ve meslek eğitim fonu 
Çevre kirliliği fonu 
Temizlik ve aydınlatma giderleri 

-Temizlik^ve-aydınlatma^giderieri— 
BAĞIŞLAR 
CEZAEVLERİ VE MAHKEME BÎN. 
Madeni para basım av. K. 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 
MİLLİ EĞİTİM BASIM İ.C.A. 
GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİ 
Filyos-SİNOP VE ÜNYE YP. ENS 
MSB HARP SAN GÜÇ. GEL 
KURUM VE MÜESSESE TAH. E. 



B — CETVELİ 

O ffl w 

T3 
"O 

G e l i r i n ç e ş i d i 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE'FONLAR 

ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
TOPLAM 

GENEL TOPLAM 
NAZIM GELİRLER 



1990 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI, T.B.M.M., SAYIŞTAY BAŞ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
900 

Ödeneğin çeşidi 

101 
111 
112 
900 

990 

101 
111, 
900 

CUMHURBAŞKANLıĞı 
GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI 
HIZMET PROGRAMLARıNA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 
T.B.M.M. 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 
MİLLİ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 
HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ
RÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 
SAYIŞTAY 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETELİR 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

16 769 000 000 

606 000 000 
17 375 000 000 

92 885 636 543 
73 746 150 546 
22 981 500 000 

5 505 000 000 

3 000 840 200 

198 119 127 289 

16 820 000 000 
22 172 000 000 

930 000 000 

39 922 000 000 



1990 YILI ANAYASA MAHKEMESİ 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

2 301920 000 
1 467 640 000 

99 020 000 

3 868 580 000 



H 
a "-! 7T iye 

a e 
<< • e 

Prog. 

101 
111 

co 

1990 YILI BAŞBAKANLIK 

. A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Ödeneğin çeşidi toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 283 989 111 712 
BAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK 

2 VE HÜKÜMETİN GENEL SİYASETİNİ İZLEMEK 32 771200 000 
f 112 MİLLİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRJJ-
g ' TÜLMESİ 4 956 100 000 
g. 113 DEVLET PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ 
~ '̂  VE GELİŞTİRİLMESİ 5 139 800 000 

11*4 ENFORMASYON, KAMUOYU OLUŞTURMA VE 
HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ 37 999 151204 

~ 115. SIKIYÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ — . 699 693 063 
'w;: 116 AİLE ARAŞTIRMA KOORD. VE EĞİTİM HİZ-
§ -• METLERİ 2 376 000 000 
İt / 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
& TRANSFERLER . . 122 440 477 005 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ
RÜTÜLMESİ 18 838 527 567 

GENEL TOPLAM 509 210 060 551 



1990 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞAR 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 28 152 020 369 
111 PLANLAMA HİZMETLERİ 46 158 294 012 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 10 655 200 000 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 14 749 978 

GENEL TOPLAM 84 980 264 359 



1990 YILI HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

£î " ' A — CETVELİ 
E • 
<< 
O i , • 

e Program Ödeneğin çeşidi 
Ö — : _ • ; 

J 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
| 111 HAZİNE-GENEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET 
* POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ VE UYGU-
Ş LANMASI 
%• 910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMA

YE TEŞKİLLERİ 
920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 

' » 940 ' SOSYAL TRANSFERLER 
g 950 BORÇ ÖDEMELERİ 
| 990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

171 989 440 000 

67 852 160 000 

1 672 820 000 000 
559 280 000 000 
216 847 320 000 

25 464 000 000 
14 083 201 680 000 

35 000 000 000 

16 832 454 600 000 

Toplam 
harcama 

170 625 227 

62 783 702 

1 672 820 000 
559 279 120 
163 174 848 
25 464 000 

14 050 784 119 

34 879 981 

16 739 811 000 



1990 YILI ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Ödeneğin çeşidi toplamı harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ .2 463 960 000 2 624 502 
111 ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 3 813 400 000 2 538 038 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 30 176 640 000 30 174 457 

GENEL TOPLAM 36 454 000 000 35 336 999 



1990 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi ' toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 519 335 000 
111 YARGI, DANIŞMA VE İNCELEME HİZMETLERİ 9 891 400 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 547 424 400 

GENEL TOPLAM 14 958 159 400 



1990 YILI YARGITAY 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Ödeneğin çeşidi toplamı 

1.01 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 6 050 520 000 
111 YARGI HİZMETLERİ 15 645 560 000 
112 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HİZMETLERİ 286 000 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 809 117 400 

GENEL TOPLAM 22 791 197 400 

Topla 
harcam 

6 293 0 
15 642 1 

251 2 

801 5 

22 987 9 



1990 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

A —CETVELİ 

Program Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 İSTATİSTİK VERİLERİN DERLENMESİ VE DE

ĞERLENDİRİLMESİ HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

38 894 128 465 

61 142 920 000 

1 170 873 715 

Topla 
harcam 

36211 00 

64 487 61 

1 121 40 

GENEL TOPLAM 101 207 922 180 101 820 02 



1990 YILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TOPLUMUN DİNÎ KONULARDA AYDINLATIL

MASI VE İBADET YERLERİNİN YÖNETİMİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 1 673 000 000 1 673 0 

Genel ödenek 
toplamı 

32 089 520 000 

884 118 312 000 

34 597 368 000 

Topla 
harcam 

28 601 6 

906 900 5 

33 681 4 

GENEL TOPLAM 952 478 200 000 970 856 6 



1990 YILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRL 

Prog. 

101 

111 

900 

990 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
TAPU-KADASTRO VE FO-
TOGRAMETRİ ÇALIŞMALA
RININ YÜRÜTÜLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ-, 
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

16 930 280 000 

235 34İ 970 000 

7 693 760 000 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

16 095 299 204 

240 059 500 091 

8 422 869 232 

Ertesi yıl 
rolunan ö 

53 287 134 50 854 000 2 4 

GENEL TOPLAM 260 019 297 134 264 62S 522 527 2 4 



1990 YILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜ 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 METEOROLOJİK RASAT VE ANALİZ HİZMETLERİ

NİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HİZ
METLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

14 161 360 000 ' 

59 366 312 919 

7 111 600 000 

80 639 272 919 



1990 YILI 

A -

Prog. 

101 

111 
112 

113 

114 
900 

990 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
YARGILAMA İŞLERÎ 
HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM
LERİ CEZALARININ İNFAZI 
VE TUTUKLULARIN MUHA
FAZASI 
RESMÎ BİLİRKİŞİLİK HİZ
METLERİNİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
2548 SAYILI KANUN GERE
ĞİNCE TOPLANAN PARA
LARLA YAPTIRILACAK 
MAHKEME BİNA VE CEZA
EVİ GİDERLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

27 741241341 
431 858 080 000 

326 764 235 000 

17 746 104 000 
27 531 128 000 

34 081 360 000 

2 963 053 737 

GENEL TOPLAM 868 685 202 078 

BAKANLIĞI 

CETVELİ 

Toplam Ertesi yıla 
harcama rolunan öd 

366 764 967 033 

18 627 143 567 
30 426 407 228 

35 514 594 587 

2 313 700 759 649 352 

27 128 041 703 
491 690 221 164 

972 465 076 041 649 35 



1990 YILI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

102 

106 

990 

Ödeneğin çeşidi 

MİLLÎ SAVUNMA HİZ
METLERİ 
SİLAHLI KUVVETLERİN 
YENİDEN TEŞKİLÂTLAN
MASI (RE-MO) 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

8 354 410 457 236 

67 296 615 

278 121 714 177 

Toplam 
harcama 

7 845 572 477 319 

67 296 615 

119 820 697 869 

Özel kanu 
gereğince e 
yıla devrolu 

ödenek 

' 12 735 89 

158 301 01 

GENEL TOPLAM 8 632 599 468 028 7 965 460 471 803 171 036 91 



1990 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
112 
113 

900 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ 
SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZ
METLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

373 753 142 900 
83 609 375 000 
98 078 322 530 

13 867 280 000 

10 105 125 735 

Topla 
harcam 

458 777 07 
83 577 32 
95 316 85 

13 060 1 

9 895 1 

GENEL TOPLAM 579 413 246 165 660 626 6 



H c= 
•-i 

CÖ 
es 
v; & Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

111 GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE 
DÜZENLEME HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

1990 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

491 488 095 661 

1 694 200 704 963 

83 640 929 000 

Toplam 
harcama 

322 319 209 045 

2 082 416 166111 

83 160 006 836 

Ertesi yıla 
rolunan öde 

20 322 991 105 135 879 635 20 187111 

GENEL TOPLAM 2 289 652 720 729 2 488 031 261 627 20 187 11 



H & 
i 
ES: v; o» 
O &• v; 
rr 

B Prog. 

C/î 
$» 

Ödeneğin çeşidi 

111 GÜVENLİK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

1990 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

1 059 543 976 407 

18 436 680 000 

666 626 905 

1 078 647 283 312 

Toplam 
harcama 

1 098 748 320 212 

13 827 317 119 

639 000 000 

1113 214 537 331 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

32 837 651 

27 626 

32865 278 



H 
e -
s • • 

vs 

S 1990 YILI SAHÎL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

** A — CETVELİ I 
S- Genel ödenek Toplam 
B* Program Ödeneğin çeşidi toplamı harcam 

.VS 

111 SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ 46 212 218 981 31119 31 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 490 240 000 491 23 

GENEL TOPLAM 46 702 458 981 31 610 54 



1990 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 
112 DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

32 529 786 911 
90 531 514 145 

373 506 228 472 

77 545 600 000 

10 976 061 754 

Toplam 
harcama 

- 31 345 432 
87 070 502 

300 737 117 

76 578 091 

4 134 198 

GENEL TOPLAM 585 089 191 282 499 865 342 



1990 YILI MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Tür kiye 

M 
C 5 

<< k M
ili et M

ec lisi 

V* 

ısı 

•T*. 
oo 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

114 

116 

117 

118 

Ödeneğin, çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
DEVLET BÜTÇESİNİN DÜ
ZENLENMESİ, UYGULAN
MASI VE DENETİMİ 
DEVLET GELİRLERİNE 
İLİŞKİN HİZMETLER 
DEVLET MUHASEBE HİZ
METLERİ 
DEVLET MALLARINA İLİŞ
KİN HİZMETLER 
DEVLET HUKUK DANIŞ
MANLIĞI VE MUHAKEMAT 
HİZMETLERİ 
GÜMRÜK KANUNLARININ 
UYGULANMASI VE İZ
LENMESİ 
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI 
İLE. MÜCADELE HİZ
METLERİ 

Ödenek 
Lira 

171 730 400 000 

22 300 995 000 

523 638 687 198 

160 961 085 400 

104 272 586 987 

34 702 000 000 

74 876 200 000 

40 297 000 000 

Gider 
Lira 

199 044 876 218 

21 270 363 401 

673 216 717 670 

156 894 152 089 

105 558 998 562 

41 334 230 373 

79 282 543 924 

42 162 877 723 

Ertesi-yıla 
rplunan öd 



1990 YILI MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

, A — CETVELİ 

Prog. 

119 

920 

930 
940 
950 
990 

999 

Ödeneğin çeşidi 

GÜMRÜK DENETİMİNE TA
Bİ EŞYANIN TASFİYE HİZ
METLERİ. 
İKTİSADÎ TRANSFERLER 
VE YARDIMLAR 
MALÎ TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

1 101 000 000 

258 752 300 000 
11169 635 642 171 
1 338 590 642 137 
3 125 517 240 000 

115 793 153 630 
792 000 000 

17 142 960 932 523 

Gider 
Lira 

1 502 998 693 

258 752 300 000 
10 838 099 964 970 
1 338 453 173 943 
3 575 768 509160 

100 754 269 463 

17 432 095 976 189 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

14 803 474 

14 803 47 



1990 YILI MİLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI 

CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

111 İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ
NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
VE GELİŞTİRİLMESİ 

112 GENEL, MESLEKÎ VE TEK
NİK ORTAÖĞRETİMİN GER
ÇEKLEŞTİRİLMESİ VE 
GELİŞTİRİLMESİ 

113 ÇIRAKLIK VE YAYGIN 
EĞİTİMİ 

• 114 YÜKSEKÖĞRETİM, YURT 
DIŞI EĞİTİMİ VE DIŞ 
İLİŞKİLER 

115 OKUL İÇİ BEDEN EĞİTİMİ, 
SPOR VE İZCİLİK 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ' 
990 - ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ. 

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

525 968 638 182 

5 420 334 054 084 

Toplam 
harcama 

418 694 009 955 

5 960 751 555 531 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

"2 593 511 879 775 2 626 089 026 400 

294 635 080 000 334 574 232 934 

42 127 111000 39 037 809 333 

4 131 200 000 3 776 279 860 

239 842 640 000 243 009 803 086 
33 550 821 158 336 254 596 

397 889 587 935 361 988 612 762 

9 551 991 012 134 9 988 257 584 457 

35 900 975 

35 900 97 



1990 YILI BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 DEVLET YAPI İŞLERİ 
113 DOĞAL AFETLERİN ZARARLARINI ÖNLEME 

VE GİDERME HİZMETLERİ 
114 TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HİZ

METLERİ 
900 HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ ' 
999 . DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

13 605 600 000 
956 837 117 397 

29 209 000 000 

13 581 760 500 

25 892 178 763 

28 999 994 556 
48 438 874 104 

Topla 
harcam 

13 534 44 
880 501 84 

24 547 68 

10 094 05 

23 040 20 

23 843 13 
42 277 65 

GENEL TOPLAM 1116 564 525 320 1017 839 0 
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Prog. 

101 

111 

U3 
900 

990 

Ödeneğin çeşidi 

999 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLE
Rİ VE SOSYALLEŞTİRME 
TEDAVİ HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

1990 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

245 666 024 905 

1 185 827 795 092 
1 396 501 320 631 

74 493 726 947 

154 167 288 780 
191169 777 

Toplam 
harcama 

250 649 380 733 

1 259 817 862 686 
1 467 173 724 788 

85 462 481 411 

129 249 708 675 
158 112 715 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

24 916 82 

GENELTOPLAM 3 056 847 326 132 3 192 511271008 24 916 82 



1990 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Ödeneğin çeşidi toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ 
112 ULAŞTIRMA İNŞAATI İŞLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 432 927 831 808 357 890 20 

11 509 600 000 
14 514 840 000 

221 160 153 431 

141 469 038 643 

3 774 988 214 
40 499 211 520 

10 544 02 
12 046 20 
194 665 69 

140 290 93 

343 34 



1990 YILI TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERÎ BAKANL 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Program Ödeneğin çeşidi toplamı harca 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 80 636 920 000 67 652 7 
111 BÖLGESEL TARIM HİZMETLERİ 937 550 524 745 948 652 6 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 40 309 480 000 37 461 0 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 29 841277 178 8 669 5 
990 ÖZEL ÖDENEK HARCAMALARI 259 259 

GENEL TOPLAM 1 088 338 461 182 1 062 435 



1990 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANL 

A — CETVELİ 

Program . • Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HİZ

METLERİ 
112 YAKIN VE ORTADOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ 
113 İSTİHDAM HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

8 346 680 000 

43 414 200 000 

614 000 000 
36 960 000 000 

3 480 560 000 

92 815 440 000 

Toplam 
harcam 

8 170 63 

44 066 47 

551 07 
35 728 00 

3 486 12 

92 002 30 



1990 YILI SANAYÎ VE TİCARET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
SANAYİ HİZMETLERİ 
SANAYİ İÇ TİCARET VE TEŞKİLATLANDIRMA 
HİZMETLERİ 
MERKEZ DIŞI HİZMETLER 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel Ödenek 
toplamı 

12 074 821 000 
114 971 352 000 

3 433 307 000 
19 644 880 000 

2 662 180 000 
86 489 040 000 

Topla 
harca 

12 025 9 
97 489 2 

3 371 9 
21 476 1 

2 577 7 

GENEL TOPLAM 239 275 580 000 136 941 0 
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o 1990 YILI ENERJİ .VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞ 

A —CETVELİ 

2 Prog. 
(T> 

İ , 101 
111 

900 

999 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLE
TİLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

6 118 320 000 

223 668 880 000 

892 240 000 
35 726 001 426 

GENEL TOPLAM 266 405 441 426 



1990 YILI KÜLTÜR BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 

. 900 . 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

36 913 480 000 
479 184 843 180 

15 612 340 000 

531 710 663 180 

Toplam 
harcam 

26 395 86 
458 668 33 

15 644 46 

500 708 66 



1990 YILI TURİZM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HÎZMETLERÎ 
111 ÜLKE TURÎZMİNÎN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIL

MASI HİZMETLERİ . 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
999. DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 117 086 400 000 

17 671 700 000 

91 143 358 000 

.3 293 182 000 
4 978 160 000 

o 


