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Sayfa 

Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı : 288) 5:130 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 130 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 130 
1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, "Batı Anadolu Uygarlıkları" 

adlı yapıtın bugüne kadar yayınlanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/974) 130:132 

2. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, görevleri esnasında şehit olan 
gazetecilerin ailelerine maaş bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın yazılı cevabı (7/984) 132:133 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı konu

sunda yaptığı gündem dışı konuşmaya Devlet Bakanı Kâmran İnan cevap verdi. 
TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, TBMM Saymanlığının 1989; 
Nisan, Mayıs, Haziran (5/49) (S. Sayısı: 291); 
Temmuz, Ağustos, Eylül (5/50) (S. Sayısı : 292); 
Ayları Hesaplarına Ait raporları Genel Kurulun bilgisine sunuldu 
Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 5 

inci sırasında yer alan ve Genel Kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde görüşmeleri 
tamamlanamayan 284 sıra sayılı, 926 sayılı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 7.12.1989 Perşembe günkü birleşiminin başlangıcında görüşüldükten sonra sözlü 
sorulara devam olunmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/616) (S. Sayısı: 
284) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki taşkınlar nedeniyle 
Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığı
na ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin (6/23) Başbakandan sözlü sorusuna 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya, 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür muavininin sözleşmelerinin fes
hedilmesinin nedenine ilişkin (6/109) sözlü sorusuna da Devlet Bakanı Cemil Çiçek; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaba karşı görüşlerini açıkladılar. 
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(6/52), (6/98) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunma
dıklarından, düştü. 

(6/20), (6/44), (6/47), (6/102), (6/107), (6/86), (6/121) numaralı sözlü sorular, soru sa
hipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/38), (6/49), (6/60), (6/63), (6/94), (6/108) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri izinli 
olduklarından; 

(6/50), (6/82), (6/83), (6/84), (6/85), (6/91) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar genel 
kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/65) numaralı sözlü soru, soru sahibi görevli olduğundan; 
(6/68), (6/136) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkla

rından, bir defaya mahsus olmak üzere; 
Ertelendiler. 
Alınan karar gereğince, 12 Aralık 1989 Salı günü saat 09.00'da toplanmak üzere birleşime 

saat 16.46'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Ordu 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertvğrul Özdemir 
Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
8 . 12 . 1989 Cuma 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. —Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 
1988-1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1989) 

2. — Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçilerden emek
liliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1989) 

yazılı Soru Önergesi 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, sağlık master planına ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1989) 
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12 . 12 . 1989 Salı 
Yazdı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Soma Termik Santralından çıkan gazların tzmir 
tli Bergama ve Kınık ilçelerindeki pamuk ürUnüne verdiği zararın tespiti amacıyla yapılan ça
lışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1989) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Eskişehir E Tipi Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın Cezaevine nakli sırasında meydana gelen olayların sorumluları hakkında 
ue gibi işlemler yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/999) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.11.1989) 

3. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu konuda 
yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1000) (Başkanlığa geliş tari
hi: 11.12.1989) 

4. —İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 tarihli nüsha
sında yer alan "Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet" başlıklı habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

III, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Mali Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı: 281) 

2. — 1988 Malt Yûı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yûı Kesınhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S. Sayısı: 282) 

4. — 1988 Malt Yûı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Büdirimi-
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yûı Katma Bütçeli idareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı: 288) (1) 

BAŞKAN — Gündeme göre, 1990 Malî Yılı Genel vt Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 
1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Tasarılar, basılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporlarının okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporla

rının okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporlarının okunması kabul 
edilmemiştir. 

Hükümet adına, bütçeyi, Genel Kurula Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakde-
mirli sunacaklardır. 

Buyurun Sayın Pakdemirli. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 1990 yılı Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları, Yüce Heyetinizin tensip ve kararlarına arz edilmiş bulunmaktadır. 

Sözlerime başlamadan önce, bu tasarılara, Yüce Meclisimiz adına bir ayı aşkın bir süre 
yorucu ve fakat özenli ve yapıcı çalışmalarıyla büyük bir titizlikle tetkik ve müzakere ederek 

(1) 281, 287, 282 ve 288 S. Sayût Basmayazûar tutanağa eklidir. 

— 5 — 
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daha mükemmel bir muhteva kazandıran Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine, Hü
kümetim ve şahsım adına, içten teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bütçe bir siyasî hesap verme vasıtasıdır. Başka bir de
yişle bütçe günleri, vatandaşın hesap sorma günleridir. Bütçe içinde harcadığımız her kuruş, 
işçimizin, işverenimizin, köylümüzün, çiftçimizin, esnafın, memurun, kısaca çalışan ve üreten 
vatandaşlarımızın alın terinden birer damladır. 

Bütçe vesilesi ile her yıl kalkınma hızı, fiyatlar, ihracat, ithalat, ödemeler dengesi, bütçe 
dengesi, borçlar ve halka yönelik temel hizmetler gibi ekonomik gündemimizin bellibaşlı ko
nuları ile dış ilişkiler, ulusal savunma, iç güvenlik, insan hakları, sendikalar, basın özgürlüğü 
gibi devlet hayatımızın temel konularını bir defa daha gözden geçirme imkânını bulmaktayız. 

Hükümetimiz, Türkiye'yi, 2000'li yıllarda, hatırı sayılır bir güç olarak görmek azmi için
dedir. 

İnsanımızla, kaynaklarımızla bu işi başarı ile sonuçlandıracağımıza eminiz. Milletimize 
ve kendimize güvenimiz tamdır. Türk Milleti, önüne çıkan her türlü engeli aşmanın yolunu 
bulmaktadır. Tarihi geçmişimiz bunun örnekleriyle doludur. 

Dünya toplumunun problemleri çığ gibi büyümekte ve dünyamızın dengeleri yeni yörün
gelere oturmaktadır. Sağduyulu, basiretli ve doğru politikalarla, hızla gelişen dünya camiası 
içinde sapasağlam yerimizi almaya mecburuz. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek ve 
meselelere uzun vadeli, kalıcı çözümler arayışı içine girmek zorundayız. 

Huzurlarınızdaki bütçe, özet olarak, bu düşüncelerin ürünüdür. Yüce Heyetinizin değerli 
katkılarıyla en mükemmel şeklini alarak, tensip ve kabulünüz ile hayatiyet kazanacak ve mille
timizin hizmetine sunulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1988 yılı takviminin bu günlerinde de, yine aynı şekil
de 1989 yılı bütçe ve politikalarını uzun uzun tartıştık. 1990'a bakış açımızı oluştururken, el
bette ki geriye dönüp ekonominin genel performansına bakmak, doğrularımızı ve yanlışları
mızı bilerek karar almak mecburiyeti vardır. 

Açıkça bilindiği üzere, millî ekonomiyi dünya ekonomisindeki gelişmelerden soyutlamak 
da mümkün değildir. 

Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerle ilgili açıklamalarıma geçmeden önce, bir 
hususu altını çizerek belirtmek isterim. Bizim politikalarımız kapalı kapılar arkasında değil
dir. Politikamız şeffaftır. Türkiye ekonomisi için uygun gördüğümüz ekonomik model bütün 
açıklığı ile ortadadır. 

Hükümetimiz, 1980'li yılların başından itibaren, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu 
gelişmeyi görerek kalkınma stratejisi ve yapısal uyum tercihinde değişiklik ihtiyacını fark et
miş; piyasa mekanizmasının hâkim olduğu serbest ekonomik düzen ve dışa açık büyüme mo
delinin temellerini atmıştır. 

On yıllık bir dönem geride kalırken; mal, para, döviz, altın ve sermaye piyasası gibi, temel 
piyasaların serbest rekabet koşullarında çalıştığı; dış ticaretin gümrük duvarları ve miktar kı
sıtlamalarından büyük ölçüde arındırılarak açıklık ve serbestliğe kavuşturulduğu, ekonomik 
faaliyet hacminde kamu payının sınırlandığı bir ortam yaratılmış ve son adım olarak, Türk 
Lirasının konvertibilitesi ile 1980'li yılların sonunda Türk ekonomisi artık özlemini çektiği doğru 
model içine oturtulmuş bulunmaktadır. 
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Esasen Türk ekonomisinin yönünü "ithalat ikameci" olmaktan çıkarma çabaları daha 
önce de denenmiş; fakat tutarlı politikalar izlenmediği için başarılı olamamıştır. Bu yüzden 
Türkiye 1970'li yıllarda önemli bir fırsat kaçırmıştır. Baktığımız zaman açıkça görüyoruz. 1970'li 
yıllarda liberal sistem içinde ihracata dayalı dışa açık büyüme stratejisini benimseyen ülkeler, 
dış ticaret ve ödemeler dengesi problemini çözmüş, teknolojilerini yenileyebilmiş ve hepsinden 
de önemlisi hızlı büyüme ve refah artışını gerçekleştirebilmiş ülkeler olmuşlardır. 

Hükümetimizin uyguladığı politikalar daha 1970'li yıllarda geçerli bulunmaktaydı. 1970 
devalüasyonu sonrasında 22, 23, 24 Ağustos 1970 tarihli dizi radyo konuşmalarında, dönemin 
Sayın Başbakanı, durumu bakınız nasıl dile getirmiş; 

"Türkiye endüstrisinin kuruluşunda ithalatı azaltmak ilk hedef olarak alınmıştır. Aslın
da bu doğrudur. Zira ödemeler dengesi açık olan bir memleketin ithal gücü sınırlıdır. Onun 
için ithalatı ikame suretiyle azaltmayı düşünecektir. Ancak ithalat ikamesi endüstrisi, ham
maddesini yine dışardan getirmek mecburiyetinde kalırsa ihtiyaçlar arttıkça, dışarıda yapılmış 
mal sıkıntısı yerini, dışardan gelecek hammadde sıkıntısı dolayısıyla içeride yapılmış mal sı
kıntısı alır. Türkiye, halen bu millî ekonomilerin birbirlerinden ayrı kompartımanlar içinde dü
şünülemeyeceği gerçeği, Doğu-Batı ilişkilerindeki son gelişmeler çerçevesinde ilginç bir şekilde 
sergilenmektedir. Vatandaşlarının çalışma şevkini ve yaratıcı gücünü harekete geçiren serbest 
sistemlerin kaynak kullanımında rasyonelliği sağladığı, refah artışında başarıya ulaştığı açıkça 
ortadadır. Konunun dünya kaynaklarını en iyi şekilde kullanma ve insanlığın geleceği açısın
dan önemini de ayrıca kaydetmek gerekir. 

Politikalarımıza hâkim olan temel stratejiyi bu şekilde ortaya koyduktan sonra, şimdi Tür
kiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünya ekonomisi 1980'li yıllara yavaşlayan büyüme 
hızları, artan enflasyon ve büyüyen bir işsizlik ortamında girmiştir. Dönemin başında dünya 
ticaret hacmi daralmış, hatta net gerilemeler göstermiştir. Aynı konjonktür Türkiye ekonomisi 
için de söz konusudur. 

Bu konjonktürün 1983 yılından itibaren değiştiğini ve ekonomik aktivitenin canlandığını 
görüyoruz. Dünya ekonomisinin büyüme hızı 1985 yılından itibaren yüzde 3 civarında bir se
yir izlemiş, 1988'de bu oran yüzde 4'e yükselmiştir. 1989 yılında ise, büyüme hızında nispî bir 
yavaşlama olacağı ve yüzde 3.1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

1988 yılında sanayileşmiş ülkeler grubunda en yüksek büyüme hızı yüzde 5.7 ile Japonya'
da görülmüştür. ABD ekonomisinin büyüme hızı yüzde 4.4 olurken, diğer sanayileşmiş ülkele
rin büyüme hızı ortalaması yüzde 3.7 olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarının ortalaması 1988 yılında yüzde 4.2 olurken, 
gruptaki ülkeler arasındaki büyük farklılığın sürdüğü gözlenmektedir. Asya'daki gelişmekte 
olan ülkelerin büyüme hızı yüzde 9.2 olarak gerçekleşirken, Afrika ülkelerinde bu oran yüzde 
2.2 ile nüfus artış hızının gerisinde kalmıştır. 

1990 yılında dünya ekonomisindeki büyüme yine yüzde 3 olarak tahmin edilmektedir. Sa
nayileşmiş ülkelerin büyüme hızında azalma, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızında ise ar
tış beklenmektedir. 

Türk ekonomisinde ise, 1986 ve 1987 yıllarında, sırasıyla, yüzde 8.1 ve yüzde 7.4 gibi yük
sek seviyelerde gerçekleşen GSMH büyüme hızı, 1988 yılında, enflasyonist baskıları hafiflet-
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mek amacıyla uygulanan yurt içi talebi daraltıcı politikalar sonucunda, yavaşlamış ve yüzde 
3.4 olmuştur. 

1989 yılında çiftçimizin yaşadığı beklenmedik kuraklık tarım üretiminin azalmasına ve bü
yüme hızının düşmesine yol açmıştır. 1988 yılında yüzde 7.2 oranında artış gösteren tarım sek
törü katma değerinin, 1989 yılında, kuraklığın etkisiyle, yüzde 6.3 oranında gerileme kaydet
mesi beklenmektedir. Bu oranın yüzde 10'a da yükselmesi ihtimal dahilindedir. 

1988 yılının şubat ve ekim aylarında alınan ekonomik karârlar, ekonomideki aktiviteyi yı
lın ikinci üç ayından itibaren yavaşlatarak, etkisini 1989 yılının ikinci yarısına kadar sürdür
müştür. 1989 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomide canlanma başlamıştır. Sanayide elektrik 
tüketimi 1989 yılının birinci üç ayında, 1988 yılının aynı dönemine göre yüzde 1 oranında geri
lerken, ikinci üç ayda yüzde 1.6, üçüncü üç ayda ise yüzde 4.9 oranında artış kaydetmiştir, özel 
kesim imalat sanayii kapasite kullanım oranı yükselerek, 1989 yılının ikinci üç ayında yüzde 
78.8'e ulaşmıştır. Bu oran, 1988 yılının son üç ayında yüzde 73,5 idi. 1989 yılı mayıs ayına ka
dar düşüş gösteren dayanıklı tüketim malları üretim ve satışı, bu aydan itibaren hızlı bir artış 
eğilimine girmiş bulunmaktadır. Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre dayanıklı tüketim 
malları üretimi yüzde 6 oranında artarken, bu oran ağustos ayında yüzde 16,2'ye yükselmiştir. 
Ara malı ithalatı da, 1989 yılı ocak-ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9,5 oranında artış kaydetmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, sanayi sektörü katma değeri
nin 1989 yılında yüzde 2,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. İmalat sanayiindeki canlan
manın işaretleri artmaktadır. Bu oranın yüzde 3,3'e yükselmesi de beklenmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 9 aylık verilere dayalı olarak yaptığı tahmine göre 1989 yı
lında gayri safi millî hâsıla büyüme hızı yüzde 1,1 olacaktır. Sanayideki üretim konjonktürü 
canlanmaktadır. Biz bu rakamın 1,8 oranına doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz. 

özet olarak ifade etmek gerekirse, uygulaması bu yıl sona erecek olan Beşinci Beş Yıllık 
Plan döneminde gerçekleştirilen yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5 olmuştur. 

Anavatan Partisi Hükümetleri, icraat dönemleri içinde dünya ortalamasının ve nüfus ar
tış hızının üzerinde bir kalkınma hızına ulaşarak, dünya ekonomisindeki canlanmadan pay al
mayı ve halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi başarabilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ekonomiye birdenbire kabuk değiştirtmek, takdir eder
siniz ki kolay bir iş olmayacaktır. Bu iş, akarsuların mecrasını değiştirmek gibi bir iştir. Serbest 
piyasa ekonomisinin potansiyel gücünü harekete geçirebilmek için hür teşebbüsün elini kolunu 
bağlayan engellerin teker teker ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

İşte, 1983 yılı sonlarından itibaren yatırım politikalarımıza da bu zihniyet hâkim olmuş
tur. Hedef, ekonomik açıdan, devletin, kendi sahasına geri çekilmesi ve arkada bıraktığı saha
nın özel teşebbüs tarafından doldurulmasıdır. 

Biz, partimizin iktidarı döneminde, kamu yatırımlarını altyapıya yönelttik. Bir dönem için 
sermaye hâsıla katsayısı büyüdü. Bunun enflasyonist baskıları da oldu. Bu hususları tenkit 
edenler oldu. Her engeli aşmanın bir maliyeti olacaktır. Uzun dönemde sağlanacak verimlilik 
artışları ile bu bedel kat be kat telafi edilecektir. 

Bütün bunları şunun için söylüyorum: Ekonomide sabit sermaye yatırımları azalıyor de
nilecektir, doğrudur. 1987 yılından itibaren bir azalma gözlenmektedir. Artık, altyapıda nefes 
alacak bir ferahlığa kavuşmuş bulunuyoruz. 
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Ekonominin enflasyon problemi de vardır. Toplam talebi kontrol altında tutabilmek için, 
devletin yatırım politikası yeniden gözden geçirilmektedir. 

1986 ve 1987 yıllarında, Türk ekonomisinde yatırım hacminde reel olarak yüzde 11 ve yüz
de 5,5 düzeyinde artış sağlanmıştır. 1988 yılında, kamu yatırımlarının toplam talebi sınırlama 
politikalarına uygun olarak azaltılması nedeniyle, toplam yatırımlarda yüzde 1,6 oranında da
ralma olmuştur. 1989 yılının ilk yarısında da bu eğilimin devamı ve yatırımlarda yüzde 3,4 ora
nında azalma beklenmektedir. 

Durum ilk bakışta hoşumuza gitmese bile, endişeye mahal yoktur; durum geçicidir. Poli
tika değişikliğinin arızî bir yansımasıdır. Kamunun geride bıraktığı sahanın özel teşebbüs tara
fından başarı ile doldurulacağından emin bulunmaktayız. Nitekim, gelişmeler de bu istika
mettedir. Kamu yatırımları reel olarak azalma seyri içindedir, özel sektör yatırımları ise, tem
posunda konjonktüre bağlı değişmeler olmakla beraber, artmaya devam etmektedir. 

Kamu yatırımlarının, cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 1986 
yılında yüzde 57,6 iken, 1987've 1988 yıllarında, sırasıyla, yüzde 53,6 ve 47,6'ya inmiştir; 1989'da 
yüzde 44,5'e düşmesi beklenmektedir. 

özel sektör yatırımlarının payı ise aynı dönemde sırasıyla yüzde 42,4; 46,4 ve 52,4 olmuş
tur. 1989 yılında yüzde 5,5'e yükselmesi ve önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması beklen
mektedir. 1989 yılı ikinci yarısından itibaren ekonomide görülen canlanmanın, 1990 yılında 
özel kesimin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Yeni teşvik po
litikası çerçevesinde yatırım malı ithalatı üzerindeki fon ve vergilerin yeniden düzenlenmesinin 
ve yatırım kredilerinde gözlenen artışın olumlu etkisi de dikkate alınarak, 1990 yılında özel 
sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 8,2 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

1990 yılı proramı, büyümenin serbest rekabet ortamında ve özel kesimin dinamizminden 
azamî ölçüde yararlanılarak gerçekleştirilmesini benimsemiştir. 

1980 yılından beri geliştirilerek uygulanan ekonomik politikalar, özel kesimin üretim ve 
yatırımlar içindeki payını artırarak, Türk ekonomisinin sürekli ve dengeli büyümesini sağla
mayı temel hedef olarak almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, günümüzün dünyası, teknolojik gelişmelerin kitle ile
tişimine getirdiği dinamizmin sıkıntılarını yaşamaktadır. Artık, dünyanın her köşesindeki her 
insan güzel yaşamayı tanımakta, refahtan pay istemektedir. Vatandaşlarımızın tüketim alışkan
lıkları değişmektedir. Bu arzunun üretim için etkili bir itici güç teşkil ettiğini biliyoruz, fakat, 
neticeye ancak emek ve sabırla ulaşılabileceğini de biliyoruz. 

Türk toplumunun bütçe anlayışı gerçekten takdirlere şayandır. Bu anlayış bizim millî kül
türümüzün içine girmiştir. "Ayağını yorganına göre uzat" diyerek, biz bütçe anlayışını atasözü 
yapmışız. Refahın yolu tasarruftan geçmektedir. Hepimiz biliyoruz, üretim ar tısı yatırıma bağ
lıdır. Tasarruf olmadan yatırım olmaz. Türk Milleti de bunu biliyor ve "Damlaya damlaya göl 
olur" diyor. 

tşte, sayın milletvekilleri, ekonomik politikanın çatısını çizerken üzerinde önemle durdu
ğumuz noktalardan birisi de yurt içi tasarruflardır. Ekonomi motorunun faiz anahtarını, yatı
rımcı ile tasarrufçu arasındaki dengeyi en iyi kuracak şekilde kullanmaya çalışıyoruz ve itiraf 
etmek gerekir ki, bu noktada oldukça da zorlanıyoruz. 

Yurt içi tasarruflar 1983 yılında gayri safi millî hâsılamızın sadece yüzde 16,2'sinden iba
ret bulunmaktaydı. 1988 yılında bu oran yüzde 26'ya yükselmiştir. Türk toplumunun tasarruf 
alışkanlığı vardır. Toplumun nabzını çok iyi yakalayabildiğimizin en önemli göstergelerinden 
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biri de budur. Sermaye-hâsıla katsayısı gibi, marjinal tüketim eğilimindeki değişmeler de kont
rol tablomuzun anahtarları arasındadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iktisadî faaliyetler, uluslararası alanda millî ekonomi
leri birbirine bağlamaktadır. 1990'h yıllara girerken bu bütünleşmenin çoğalan örneklerini gö
rüyoruz. 1990'lı yıllar ekonomik bütünleşmeyi getiriyor. 

Avrupa Topluluğundan bahsetmiyorum; onu hepimiz biliyoruz. 1992'de, Avrupa Ortak 
Pazarı gündeme geliyor. 

ABD ile Kanada arasında imzalanmış olan gümrük birliği 1 Ocak 1990'da yürürlüğe giri
yor. Bu birliğe 1992 yılından önce Meksika'nın katılması bekleniyor. 

1990'lı yıllarda beklenen bir başka gelişme, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Kore, Ma
lezya, Tayland ve Filipinler'den oluşan bir "Pasifik Bloku"nun gündemde olmasıdır. 

Tümüyle, mal, hizmet ve sermaye akımlarının tam serbestleşmesini sağlayacak bu ekono
mik entegrasyon hareketleri, 1990'h yılların uluslararası ekonomik gelişmelerinde en önemli 
belirleyici olacaktır. 

Mal ve hizmet akımlarının serbestleşmesinin yanı sıra, sermaye hareketlerindeki serbest-
leşmenin millî ekonomideki tasarruf yetersizliği konusunda yeni imkânlar yaratacağı açıktır. 

Türkiye'nin yurt içi tasarruflarını artırma hedefi yanında, yabancı sermayeye ihtiyacı da 
sürmektedir. Memleketimizin doğal kaynaklarının daha hızlı bir biçimde üretim devresine so
kulabilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleşmesinde, Türkiye'nin, bugün yüzde 25'ler 
seviyesinde olan toplam tasarruf oranını yüzde 30'lar seviyesine yükseltmesi lazımdır. Bu ne
denle yurt içi tasarrufların artırılmasının yanı sıra, dış kaynakların artırılması da önem taşı
maktadır. 

Dış kaynak kullanımında devletten devlete borç, artık geçerli bir yol değildir. Türkiye, 1954 
yılından beri yabancı sermaye kullanımı yolunda olmuştur; fakat, yabancı sermaye girişine "ka
nunlar dahilinde" izin verilmiştir. Bugün ise, ekonominin kendi kanunları içinde yabancı ser
maye girişi istenmektedir. 

Yabancı sermaye, kaynak açığımızı telafi ettiği gibi, beraberinde yeni teknolojiyi de getire
cek ve hedef aldığımız Avrupa Topluluğu ile bütünleşme gayretimizi güçlendirecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, istihdam ve işsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün 
ülkeler için, ekonomik olduğu kadar, sosyal yönü ile de büyük ağırlık taşıyan bir konudur. Üretici 
işgücü, toplum için kaynaktır. Bu kaynağın da, elbette ki, enerjiye dönüştürülemeyen akarsu
lar gibi harcanmaması gerekir. Çalışma heyecanı ile bekleyen vatandaşına iş imkânı yaratmak, 
hükümetlerin boynuna borçtur. Söylemeye lüzum yok. Bu da, enflasyon gibi, sıkıntılı konula
rımızdan biridir. Yeni iş imkânları, yeni yatırımlarla mümkündür. İstihdam meselesi, tüketim-
tasarruf madalyonunun üçüncü yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ttiraf etmek gerekir ki, istihdam meselesinde hiçbir dönemde başarılı olunamamıştır. Ge
lişmekte olan ülkelerin hemen tümünde de bu durum mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çalışanlarımız için de takip edilen ücret politikasıyla, 
memur ve işçilerin reel ücret almalarına özen gösterilmiş ve çalışanımız enflasyona ezdirilme-
miştir. 

Ülkemizdeki sivil işgücünün 19 milyon kişi civarında olduğu tahmin edilmekte, bu işgü
cünün 17 milyonu istihdam edilebilmektedir. Ekonomimizde, yüzde 9-10 civarında bir işsizlik 
bahis konusudur. 
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Burada bir noktaya değinmeden geçemiyeceğim: Türkiye'ye yeni teknolojiler girmekte ve 
beceri sahibi işgücüne olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Klasik eğitim sistemimi
zin yeni baştan gözden geçirilmesi artık zaruret haline gelmiştir. Mevcut işgücümüzü kalifiye 
işgücü haline dönüştürmek için, beceri kazandırma ağırlıklı eğitim kampanyasına da başlamış 
bulunduğumuzu hatırlatmak isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dış ticaret ve ödemeler dengesi, millî ekonominin dünya 
ekonomisine bağlandığı kanallardır. Ekonomik açıdan, bu kanallardan coğrafi kanalların jeo
politik açıdan taşıdığı önemi taşımaktadır. 

Burada tıkanıklığın millî ekonomiye büyüyerek yansıdığını ve ekonomik yapının yanı sı
ra, siyasî müesseselerimizi dahi zorladığını yakın geçmişimizin tarihçesi açıkça ortaya koymak
tadır. Ders almayı yine gelecek nesillere mi bırakacağız? 

Dünya ticaretindeki gelişmeleri çok yakından takip etmek ve ekonomimizi bu gelişmelerle 
kaynaştırmak mecburiyetindeyiz. 

1988 yılında, dünya ticaret hacmi -yüzde 9 oranında- çok hızlı bir büyüme göstermiştir. 
Sanayileşmiş ülkelerin ithal talebinde büyüme olmuştur. Japonya'nın 1988 yılı ithalatında yüz
de 16,7 oranında artış olurken, ingiltere ve Kanada'nın ithalatındaki artışlar da yüzde 10'un 
üzerine çıkmış ve ABD'nin ithalatında yüzde 7 oranında büyüme izlenmiştir. Gelişmekte olan 
ülkelerde de, ithalatın 1988'de arttığı görülmektedir. Buna karşılık, petrol ihracatçısı ülkelerin 
ithalatındaki düşme eğilimi sürmüştür. Bu gelişme, bilindiği gibi, Türkiye'nin özellikle Orta
doğu ihracatı açısından büyük önem taşımaktadır. 

1988'de sanayileşmiş ülkelerin ithal talebinde artış olurken, ihracatlarında da yüzde 8,9 
oranında büyüme vardır. Gelişmekte olan ülkelerin ithalatı yüzde 10,2 oranında artarken, ih
racatlarında artış yüzde 10,9 olmuştur. 

Dünya ticaret hacminde izlenen bu gelişmeden en etkili bir biçimde yararlanan ülkeler, 
sanayi ürünleri ihracatçısı grubunda yer alan gelişmekte olan ülkelerdir. 

1988 yılında, tngiltere hariç, sanayileşmiş ülkelerin cari işlemler dengesinde iyileşme izlen
miştir. ABD'de cari açık azalırken, diğerlerinde cari fazla artış göstermiş ya da Japonya örne
ğinde olduğu gibi, cari fazlada nispî bir azalma olmuştur. Gelişmekte olan 4 Asya ülkesinde 
cari fazlanın bir miktar azaldığı, diğer gelişmekte olan ülkelerde ise cari işlemler dengesi açığı
nın arttığı görülmektedir. 

1989 yılında dünya ticaret hacminde beklenen büyüme hızı yüzde 6,9 olarak tahmin edil
mektedir. Yavaşlamanın özellikle sanayileşmiş ülkelerin ithal taleplerindeki daralmadan kay
naklanması söz konusudur. Bu ülkelerde 1989'da büyüme hızının yavaşlayacağı yolundaki tah
minler de bu beklentiyi doğrulamaktadır. 

Dünya ekonomisinde uluslarası ticarette son iki yıllık dönemde izlenen genel gelişme eği
limi, 1988 yılındaki büyümeden sonra 1989'da nispî bir yavaşlamaya işaret etmektedir. Bu ge
lişmeden, Türkiye de elbette ki etkilenecektir. 

Ülkemizdeki duruma gelince, 1980 sonrasında uygulanan ihracata yönelik büyüme politi
kası çerçevesinde ihracat hızla artarken, sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı da sü
rekli bir şekilde yükselerek 1988 yılında yüzde 76,7'ye ulaşmıştır. Ayrıca, dış ticaretteki olumlu 
gelişmenin yanı sıra, diğer mal ve hizmet gelirleri, özellikle turizm gelirleri, bu sektörde ger
çekleştirilen yatırımlara paralel olarak önemli artışlar kaydetmiştir. 

1988 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 14,4 oranında bir artışla 11,7 milyar 
dolara, ithalatımız ise, yüzde 1,3 oranında büyüme ile 14,3 milyar dolara yükselmiş ve dış 
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ticaret açığı, bir önceki yıla göre yüzde 44,3 oranında azalarak, 3,2 milyar dolardan 1,8 milyar 
dolara gerilemiş ve cari işlemler hesabımız, İS yıl sonra, 1,5 milyar dolarlık fazla vermiştir. 

Döviz kurunun piyasada belirlenmesi için, Merkez Bankası etkili ve başarılı bir faaliyet 
içindedir. Türk lirasının da döviz kadar önem taşıdığını herkes görmüştür. 

Ticaret rejiminin liberasyonu çerçevesinde, 1989 yılında, ithalatı lisansa bağlı mal sayısı 
sıfır noktalarına indirilmektedir. Ayrıca, ihracat rejimi basitleştirilmiş ve ihracat lisansı kaldı
rılmıştır. Altın ticaretinin resmî kanallardan yapılmasını sağlamak üzere Merkez Bankasınca, 
yıl içinde, altın piyasası oluşturulmuştur. 

ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye hareketlerine ilişkin faaliyetleri serbestleşti-
rilmiştir. Yabancılara yurt içi menkul değerler borsasında alım satım imkânı verilirken, Türk 
vatandaşlarının uluslararası borsalarda yatırım yapabilmelerine imkân sağlanmış, yurt dışın
dan kredi temini kolaylaştırılmış, altın ve kıymetli taşların ithal ve ihracatı serbestleştirilmiş 
ve pratikte Türk vatandaşlarının dövize müteallik işlemleri üzerindeki sınırlama kaldırılmıştır. 
Türk lirasının tam konvertibilitesini gerçekleştirme amacındayız. 

1989 yılının ilk sekiz ayında, ihracat -FOB- yüzde 2 oranında azalarak 7 milyar 953 mil
yon dolar olmuştur. Bu gerilemede Irak'ın ödeme problemi nedeniyle, bu ülkeye yapılan ihra
cattaki azalma, yılın ilk yarısındaki ekonomik durgunluk, Türk lirasının değer kazanması ve 
ihracatta vergi iadesinin kaldırılması gibi faktörler rol oynamıştır. Yılın ikinci dönemindeki eko
nomik canlılığın ihracatı olumlu yönde etkilemesi sonucu, 1989 yılı sonunda toplam ihracatın 
bir önceki yıl seviyesi beklenmektedir. 

1989 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 5,5 oranında artarak 11 milyar 117 milyon dolar 
olan altın dışı ithalatın -CİF- yıl sonunda ithalattaki liberasyon ve ekonomik canlanmanın et
kisiyle, yüzde 9,8 oranında artarak, 15,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 1989 yılı so
nuna kadar 950 milyon dolarlık altın ithalatı olacağı tahmin edilmektedir. 

1989 yılı dış ticaretindeki bu gelişmeler nedeniyle, dış ticaret açığının 4 milyar 24 milyon 
dolar olması beklenmektedir. 

Ticaret açığındaki bu artış görünmeyen işlemlerdeki gelişmelerle karşılanmaktadır. Turizm 
ve diğer görünmeyenlerde artış görülmekle birlikte, en yüksek artış işçi dövizlerinden kaynak
lanmaktadır. 1989 yılının ilk sekiz ayında işçi dövizi girişleri yüzde 72,2 oranında artmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda, cari işlemler hesabının 1989 yılı sonunda 711 milyon dolar fazla 
vermesini bekliyoruz. 

1989 yılının ocak-ağustos döneminde, net yabancı sermaye girişleri geçen yıla göre iki kat 
artarak 252 milyon dolara yükselmiştir. Bu meblağ, yıl sonunda 450 milyon dolara ulaşacak
tır. 

Bankalar ve Merkez Bankasındaki toplam net altın ve döviz rezervi, 1988 yılı ağustos ayı 
sonunda 4,9 milyar dolar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 47 oranında artarak 7,2 milyar 
dolara ulaşmıştır. 

1990 yılında 17 milyar 785 milyon dolarlık altın dışı ithalat programlanmıştır, ihracatın 
ise, yüzde 10,4 oranında artarak, 12 milyar 863 milyon dolara ulaşması hedef alınmıştır. 

1990 yılı turizm gelirlerinin yüzde 16,5 oranında artarak 3 milyar 30 milyon dolara, top
lam işçi gelirlerinin ise, yüzde 3,7 oranında artarak, 2 milyar 889 milyon dolara yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu gelişmeler sonucunda cari işlemler fazlası 1990 yılında yüzde 229 oranında artarak 874 
milyon dolara ulaşacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dış ticaret ve ödemeler dengesi düğümünün çözümü, 
birinci derecede öncelikli bir konu idi. Bu iş için bir maliyet de ödedik. Buna mecburduk. Çünkü, 
bu husus, başta imalat sanayii olmak üzere, ekonominin transformasyonu için zarurî idi. Re
kabete açık ekonomilerin yapısı, himaye altındaki ekonomilerden çok farklıdır. Gerek maliyet, 
gerekse ileri teknolojiye bağlı kalite standardını yakalayamadığımız sürece dış pazarlara girme 
şansımız bulunmamaktadır. Bunu hepimiz çok biliyoruz. 

Dünya ticaret hacmindeki büyümeden, gelişmekte olan ülkelerin yeterince istifade ede
medikleri bir gerçektir. Türkiye ise, 1979 yılında 7,3 milyar dolar olan dış ticaret hacmini, 1988 
yılı sonunda 25,5 milyar dolara yükseltmiştir. Dönem içinde, ihracatta yüzde 423, ithalatta ise, 
yüzde 169 oranında artış olmuştur. Bunun temelinde, izlediğimiz dışa açık ekonomi politikala
rı yatmaktadır. İşadamlarımız, artık yabancı pazarları tanımaya başlamışlardır. Kartopu oluş
muştur, bu yumağın büyümesi zaman almayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ekonomik politikalarımız tartışılırken, üzerinde çok 
durulan konulardan biri de, devlet borçlarıdır, borçlarla ilgili rakamları arz ediyorum: 

Kesinhesap sonuçlarına göre, tahvil, bono ve avans toplamı olarak, 1987 yılından, 1988 
yılına 5 trilyon 966 milyar liralık iç borç devretmiştir. 1989 yılına devreden iç borç tutarı ise 
9 trilyon 504 milyar liradır. Bu rakam, 1989 yılı içinde yeni borçlanma ve geri ödemeler sonu
cunda, ekim ayı sonu itibariyle 15 trilyon 813 milyar lira olmuştur. Muhasebe kayıtlarımızda, 
ayrıca, geçmiş yıllardan gelen ve gelecekte uzun bir vadeye yayılmış bulunduğu için ekonomi 
politikamızın esnekliğini engellemeyen konsolide borçlar da bulunmaktadır. 

Dış borçlarımıza gelince; 1989 yılı eylül ayı sonu itibariyle toplam dış borçlarımız, 36 mil
yar 303 milyon dolardır. Bu tutarın 29 milyar 577 milyon dolarlık kısmı orta ve uzun vadeli, 
6 milyar 726 milyon dolarlık kısmı ise kısa vadelidir. 

Yine, 1989 yılı sonunda toplam 7 milyar 290 milyon dolarlık dış borç servisi gerçekleştiril
miş olacaktır. Böylece, 1988 yılında yüzde 36,5 olan dış borç servis oranı da yüzde 33,6'ya ge
rileyecektir. Şimdi, bu borç hadisesinde, ortada, açıklığa kavuşturulması gereken bir konu var
dır. önce iç borca bakalım. Devletin bir finansman meselesi var. Peki ne yapılabilir? Vergi ala
caksınız, borç alacaksınız veya para basacaksınız... Bize, "vergi almıyorsunuz, vergi alın" di
yorlar. 

Şimdi, geriye dönüp bakalım. Bizden önce vergi mi alınmıştır? Hayır. Peki ne yapılmış
tır? Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmuştur; yani, para basılmıştır. Biz, para basmıyo
ruz. Vergi politikamızı, benimsediğimiz stratejinin çizgileri içine oturtmaya çalışıyoruz. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) kazancını yatırı
ma dönüştürerek, ülkenin üretim potansiyelini artırma yolunda olan müteşebbis vatandaşları
mızı vergi ile engellememeye çalışıyoruz. Para basma yoluna giderek, sabit gelirli geniş vatan
daş kitlesine ilave külfet yüklemeyi de hiç istemiyoruz. 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Parayı kim bastı? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Biz, memleke

tin irili ufaklı bütün atıl tasarruflarını üretim devresi içine sokmak istiyoruz. 
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Memleketi hatırdınız... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Biz, borçlan

mayı finansman açığında bir alternatif olarak seçtik. Faiz ödüyoruz; doğrudur. "Gelecek ku
şakları borçlandırıyorsunuz" diyorlar. Görünüşte, izafî olarak bu da doğrudur; fakat, dikkat
lerinizi çekerim; ödediğimiz faiz, tüketime gitmeyen, değerlendirilmeyen tasarruf birikimleri 

— 13 — 



T.B.M.M. B : 44 12. 12 .1989 O : 1 

için ödenen bir faizdir ve neticede bu faiz de tasarruf ve yatırıma dönüşürek, memleketimizin 
üretim potansiyelini daha da artıracaktır, ödediğimiz faiz, uyguladığımız reel faiz politikasıy
la bankalarımızdaki tasarruf mevduatı hesaplarının büyük bir bölümünü oluşturan küçük ta
sarruf erbabına yansımaktadır. Çocuklarımız, katlanılan bu külfeti, üretici yaş çağına girdik
leri zaman, daha yüksek bir refah olarak geri alacaklardır. 

Aynı mülahazalar dış borçlanma için de söz konusudur. Mesele nedir? Mesele, üretimin 
artırılmasıdır. Eğer üretime dönüştürülebiliyorsa, iç kaynakla dış kaynak arasında fark yok
tur. Dış borçlanma da, yabancı Sermaye gibi, ekonominin yatırıma dönüşecek kaynak açığını 
telafi etmenin diğer bir yoludur. Sermaye hareketinin, işgücü hareketinden çok farklı bir yönü 
yoktur. Birini doğru bulup, ötekine yanlış demeyi izah etmek mümkün değildir. Neticede, hep
si, üretim kaynaklarının doğru kullanımına müncer olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüyorumki, bazı milletvekillerimiz emisyonla Merkez 
Bankası kaynak dağılımını birbirine karıştırmaktadır. Emisyonun büyük bir kısmı Merkez Ban
kasının döviz rezervlerinin yükselmesi için kullanılmıştır. Bu kürsüden bu noktaların bilinerek 
konuşulmasında fayda görüyorum. İnsanımıza verdiğimiz mesaj çok önemlidir. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — Siz, yanlış bilgi veriyorsunuz yanlış. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamlı) — Sular akıp gi

diyor. Baraj yapmayalım mı? Bunun için, millî tasarrufumuzu, millî emek gücümüzü seferber 
etmeyelim mi? Bu işi yapmak memleketimize kazanç ise, kendi imkânlarımız, teknolojimiz yet
miyor ise, adı dış borç veya yabancı sermaye de olsa, eğer ata dizgin vurabiliyorsak, direksiyon 
elimizde ise, millî sınırlarımız dışındaki tasarrufları neden kullanmayalım? 

Biz, Hükümet olarak, çok geç kalınmış büyük işleri kısa zamanda başarmaya çalışıyoruz. 
Ekonomik potansiyelimize canlılık kazandırmaya çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ekonomideki mal ve hizmet akımlarının öteki yüzünü 
teşkil eden para akımlarındaki gelişmeleri de kısaca arz etmek istiyorum. 

1988 yılının ekim ayında mevduat faiz oranlarının serbest bırakılmasından sonra, para pi
yasaları da liberal ekonomik modelimizin içine alınmıştır. 

Para politikalarının yönetiminde, 1989 yılında, Merkez Bankası, ekonominin iç ve dış den
gesindeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak hareket etmiştir. Cari işlemler dengesindeki 
fazlalık ve buna bağlı olarak Merkez Bankasının döviz rezervlerindeki artış ile iç ekonomide 
faiz oranlarına bağlı olarak hızla genişleyen vadeli mevduat, 1989 yılında parasal büyüklükle
rin etkileyici faktörleri olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Merkez Bankasının emisyon hacmi, kasım ayı sonu 
itibariyle 8 trilyon lira civarında seyretmektedir. Emisyonda bir artış söz konusudur. Yalnız, 
bu artış, büyük ölçüde Merkez Bankasının döviz rezervlerindeki hızlı büyümenin bir sonucu
dur. Başka bir ifade ile, karşılığı döviz olan bir emisyon hadisesi vardır. Merkez Bankasının 
kredi hacminde, on aylık dönemde yüzde 24 oranında sınırlı bir büyüme olduğu göz önünde 
tutulduğunda, emisyondaki artışın esas itibariyle döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklandığı 
açıkça ortadadır. 

Para arzı göstergelerinden dar anlamdaki para arzı (M t) yılın on aylık döneminde yüzde 
52 oranında, geniş anlamdaki para arzı (M2) ise yüzde 56.5 oranında artmıştır. Ekim ayı sonu 
itibariyle, geçici verilere göre, dar anlamdaki para arzı 17.1 trilyon Türk Lirası, geniş anlamda
ki para arzı ise 42.6 trilyon Türk Lirasıdır. 
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Geçen on aylık dönemde, toplam banka mevduatı, 25.3 trilyon Türk lirasından ekim ayı 
sonunda 37.6 trilyon Türk lirasına ulaşmıştır. Toplam mevduattaki artış, yüzde 48.3 olmuştur. 
Mevduat faizlerinin serbest bırakıldığı ekim 1988 ayı sonuna göre, toplam mevduatta, son 12 
aylık dönemdeki artış, yüzde 87 civarındadır. 1988 yılında bu oranın yüzde 23 olduğunu hatır
latmak isterim. 

Toplam mevduattaki artışın ağırlıklı olarak vadeli tasarruf mevduatından kaynaklandığı 
görülmektedir. 1988 yılı sonunda 13,6 trilyon Türk Lirası olan vadeli tasarruf mevduatı, 1989 
yılı ekim ayı sonu itibariyle 22,4 trilyon Türk lirası olup, bu dönemde yüzde 65 oranında artış 
göstermiştir. Vadeli tasarruf mevduatının yanı sıra, vadesiz tasarruf mevduatında da serbest 
faiz uygulaması sonrasında hızlı bir büyüme izlenmiştir. 

Serbest faiz uygulamasının üzerinden bir yıllık bir süre geçmiş bulunmaktadır. Bir yıllık 
dönem sonunda para piyasasında, faiz oranlarının piyasa şartlarına bağlı olarak geri çekildiği 
görülmektedir. Bu gelişmeye karşılık, bankalara yönelik mevduat artışında, özellikle vadeli ta
sarruf mevduatı artışında bir yavaşlama olmadığı gözlenmektedir. 

Mevduat bankalarının kredi hacmi, 1989 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 42 oranın
da artarak, 26 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Mevduat bankalarının kredilerine yönelik talepte, özellikle eylül ve ekim aylarında izle
nen artış eğilimi, 1989 yılının son dört aylık döneminde ekonomik faaliyet hacmindeki canlan
manın bir göstergesi olmaktadır. 

Banka kredilerinde izlenen bu genişleme eğilimine karşılık, Merkez Bankasının toplam kredi 
hacminde, ekim ayı sonu itibariyle yüzde 24,2 oranında sınırlı bir artış vardır. Merkez Banka
sı, geçen on aylık dönemde özellikle kamu kesimine yönelik kredilerini kontrol ederek, kredi 
hacmindeki büyümeyi sınırlamıştır. 27 Ekim tarihi itibariyle 6 trilyon 387 milyar lira olan Merkez 
Bankası kredileri içinde, kamu kesimine yönelik kredilerdeki genişleme sadece yüzde 17 ora
nındadır. ' 

Para politikası ile üretim, tüketim ve yatırım politikaları arasındaki dengeyi çok iyi kur
mamız lazım. Bunlar ekonomik denklemde eşitliğin iki tarafını teşkil etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, para ve kredi gelişmelerinden söz ederken, sırası gel
mişken, fiyatlar konusuna girmek istiyorum. 

Dünya toplumu, bir tüketim açlığı içindedir. Kaynak yetersizliği, gelişmiş ülkeler için de 
bUyük bir sorun teşkil etmektedir. Türkiye gibi, daha üretim aşamasında problemleri olan ge
lişme yolundaki ülkelerde ise, bu sıkıntı kat kat büyüktür. Nüfus artmakta, ihtiyaçlar büyü
mektedir. Teknolojide ve üretim seviyesindeki eşitsizliklere rağmen, refah seviyesinde eşitlik bek
lentilerinin önüne geçilememektedir. Herkes gibi, Türk vatandaşı da iyi yaşamak istiyor; elbet
te ki, hakkıdır. Bir yandan ekonominin üretim performansını artırırken, diğer yandan, vatan
daşlarımıza hizmet götürmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin kaynaklan bugün için sınırlıdır. 
Az kaynakla çok işin Üstesinden gelme mecburiyeti, ister istemez, ekonomide reel ve parasal 
akımlar arasındaki dengenin kurulmasını zorlaştırmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, enflasyonun makul bir seviyede tutulması ve fiyat is
tikrarının sağlanması, Hükümet programımızın ana hedeflerinden biridir. Olanca gayretimize 
rağmen, fiyatlar genel seviyesinde, 1987 yılından itibaren bir artış eğitimi görülmektedir. 

— 15 — 



T.B.M.M. B : 44 12. 12 . 1989 0 : 1 

1989 yılı kasım ayı sonu itibariyle onbir aylık dönemde, DİE toptan eşya fiyatları genel 
indeksinde yüzde 62,7'lik bir artış vardır. Oniki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 69,7 
oranındadır. 

Türkiye'de yaşanan enflasyonu tek bir nedenle açıklamak mümkün değildir. Yapısal so
runlar, yüksek aracılık maliyetleri, bazı sektörlerdeki rekabet yetersizliği, kamu kesimi finans
man açıkları ve nihayet, müstahsilinden müstehlikine kadar, fiyatlar konusundaki olumsuz bek
leyişler, enflasyonu etkileyen bellibaşlı faktörler arasında bulunmaktadır. 

Para arzını kontrol etmeye, kamu kesimi açığını azaltmaya yönelik olarak 1988 Eylül-Ekim 
aylarında uygulamaya konulan tedbirlerin etkisi ile, 1989 yılının ilk çeyreğinde enflasyon hı
zında yavaşlama eğilimi belirmiştir. Bu dönemde tüketici fiyatları indeksinde 12 aylık fiyat ar
tışı, 1988 yılının son 3 ayının artışı olan yüzde 83-ten, 70,5'e düşmüştür. 

Türk lirasının reel olarak değer kazanması ve ithalat üzerinden alınan vergi ve fonların 
daha da düşürülmesi, imalat sektöründe yer alan malların fiyatlarını olumlu yönde etkilemiş 
ve 1989 Kasım ayında tüketici fiyatları indeksinde 12 aylık artış oranı, 1988 yılının aynı döne
mindeki yüzde 87,5'e karşılık yüzde 69,4 olmuştur. 

Bu gelişmeler olurken tarımda yaşadığımız beklenmedik doğa şartları, fiyat hareketleri
nin yön değiştirmesine yol açmıştır. 1989 Kasım ayı itibariyle on iki aylık artış oranı tarım ürün
lerinde yüzde 97,4'e çıkmıştır. Bu oran 1988 yılının aynı döneminde yüzde 59 idi. 

Fiyat artışlarını etkileyici bir faktör olan kamu finansman açıkları, kamu harcamalarının 
kontrolü ve kamu gelirlerinin artırılması yoluyla tedricen azaltılmaktadır. 1987 yılında GSMH'mn 
yüzde 8,2'sine kadar yükselen kamu kesimi borçlanma gereği, 1988 yılında GSMH'nın yüzde 
6,4'üne düşürülmüştür. 1989 yılı için bu oranın yüzde 5,6 olacağı tahmin edilmektedir. 1990 
yılında kamu kesimi borçlanma ihtiyacının, gayri safi miliî hâsılanın yüzde 5,1'i kadar olması 
programlanmıştır. Kamu açıklarını azaltmanın fiyat artışlarını yavaşlatıcı etkileri belirli bir ge
cikme ile görülebilmektedir. 

Enflasyonla mücadelede dikkate alınması gereken diğer önemli bir 'faktör, girdi fiyatla
rındaki gelişmedir. 1989 yılında ithalata yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. İthalattaki 
vergi ve fonlar azaltılmış, ithali müsaadeye tabi mal sayısı asgariye indirilmiştir. Bu düzenle
melerin, iki yönden, fiyat artışlarını yavaşlatıcı etkide bulunması beklenmelidir. Birincisi, gümrük 
vergisi ve fonların azaltılmasının yaratacağı dolaysız fiyat etkisidir. İkincisi ise, bunun yurt içinde 
yaratacağı rekabetin fiyatlar üzerindeki olumlu etkisidir. 

Enflasyonla mücadelede girdilerle ilgili iki olumlu gelişmeden daha bahsetmek mümkün
dür. Bilindiği gibi, döviz kurundaki artış önemli ölçüde yavaşlamıştır. Bunun -ithal mallar fi
yatları dolayısıyla- yurt içi fiyatlar seviyesine etkisi olumlu olacaktır. Mevduat ve kamu borç
lanma araçlarının faizleri düşme kaydetmekte, bu eğilim, kredi faizlerinde de görülmektedir. 
Bu faktörler de, fiyatlar genel seviyesindeki artışları yavaşlatacaktır. 

Fiyat artışlarının kontrol altına alınmasında maliye, para-kredi ve dış ticaret politikaları
nın koordoneli bir şekilde yürütülmesi, bildiğiniz gibi, önem arz etmektedir. Ayrıca, enflas
yonla mücadelede çok önemli bir nokta da, talebi kontrol politikalarının yanında, arz esnekli
ğini artırıcı politikalardır. Hükümetimiz bu konu üzerine de aynı ağırlıkla eğilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile genel 
politikalarımız hakkındaki açıklamalarını burada sona erdirmiş bulunuyorum. Şimdi, müsaa
delerinizle, 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının takdimine geçmeden önce, bu tasarı ile birlikte 
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Yüce Meclisimize sunulmuş bulunan 1988 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile 1989 yılı bütçe 
uygulama sonuçlarını arz etmek istiyorum. 

1988 yılında genel bütçeye dahil daire ve idarelerin toplam gelirleri 16 trilyon 813,3 milyar 
lira; harcamaları ise, 2 trilyon 786,4 milyar lirası katma bütçeli idarelere yapılan Hazine yardı
mı olmak üzere, 20 trilyon 538,8 milyar liradır. 

Bu rakamlara göre, genel bütçenin, 1988 yılında, 3 trilyon 725.5 milyar lira açıkla kesin
leştiği anlaşılmaktadır. 

Genel bütçenin kesinleşmiş gelir ve giderleri şöyledir. 

Giderler : 

— Personel 
— Diğer Cari 
— Yatırım 
— Transfer (Hazine Yardımı Dahil) 

Gelirler: 

4 264,6 
2 094,9 
1 171,3 

13 008,0 

14 231,8 
1 228,3 
1 353,2 

(Milyar TL.) 
20 538,8 

16 813,3 

3 725,5 

— Vergi Gelirleri 
— Vergi Dışı Normal Gelirler 
—- özel Gelir ve Fonlar 

Genel Bütçe Açığı: 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1988 yılında, katma bütçeli idarelerin toplam gelirle
ri, 2 trilyon 728,7 milyar lirası yıl içinde gerçekleşmiş Hazine yardımı olmak üzere, 3 trilyon 
502,8 milyar lira, harcamaları ise 3 trilyon 693,6 milyar liradır. 

Bu rakamlara göre, katma bütçeli idareler, 1988 yılında, 190,8 milyar lira açık vermiş gö
rünmektedirler. Ancak, biraz önce de değindiğim gibi, bu idarelerin gelirlerinin esasını, genel 
bütçeden yapılan Hazine yardımları teşkil etmektedir. 

Katma bütçenin, açıkladığım gelir ve gider durumu şöyledir. 

Giderler : 

— Personel 
— Diğer Cari 
— Yatırım 
— Transfer 

Gelirler: 

— Vergi Gelirleri 
— Vergi Dışı Normal Gelirler 
— özel Gelir ve Fonlar 

788,2 
245,4 

2 459,5 
200,5 

18,1 
175,7 

3 309,0 

(Milyar TL.) 
3 693,6 

3 502,8 
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Katma Bütçe Açığı: 190,8 

1988 yılı genel ve katma bütçeli idareleri birlikte ele aldığımızda, devlet bütçesinin konso
lide edilmiş büyüklükleri şöyle olmaktadır. 

Giderler: 
(Milyar TL.) 

21 446,0 

— Personel 
— Diğer Cari 
— Yatırım 
— Transfer 

Gelirler: 

5 052,8 
2 340,3 
3 630,8 

10 422,1 

14 249,9 
1 404,0 
1 933,5 

17 587,4 

3 858,6 

— Vergi Gelirleri 
— Vergi Dışı Normal Gelirler 
— özel Gelir ve Fonlar 
Konsolide Bütçe Açığı : 

1988 yılında, cari harcamalar başlangıç ödeneği 7 trilyon 34,9 milyar lira iken, yıl içinde 
eklenen ödeneklerle, 7 trilyon 668,7 milyar liraya ulaşmış ve bunun, yukarıda da belirttiğim 
gibi, personel ve diğer cari hizmet karşılıkları olarak 7 trilyon 393,1 milyar lirası harcanmıştır. 

Yatırım harcamaları için başlangıçta 3 trilyon 470,8 milyar liralık ödenek öngörülmüş, yıl 
içinde yapılan ilavelerle bu miktar 4 trilyon 392,3 milyar liraya ulaşmış, bunun da 3 trilyon 
630,8 milyar lirası harcamaya dönüşmüştür. 

1988 yılında transfer harcamaları için başlangıçta 10 trilyon 376,2 milyar lira olarak öngö
rülen ödenek, yapılan aktarmalar ve ilavelerle yıl sonunda 11 trilyon 72,2 milyar liraya ulaş
mış, bunun da 10 trilyon 422,1 milyar liralık kısmı harcanmıştır. 

1988 yılı kesinhesap sonuçlarına ait bütçe büyüklüklerini kendi aralarında ve GSMH ile 
olan ilişkileri açısından ele aldığımızda, şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür. 

21 trilyon 446 milyar liraya ulaşmış bulunan harcamaların 100,2 trilyon liralık GSMH için
deki payı yüzde 21.4 olmuştur. 

3 trilyon 858 milyar liralık bütçe açığının GSMH'ye oranı yüzde 3,85 olarak gerçekleşmiştir. 
14 trilyon 249,8 milyar liralık vergi gelirlerinin GSMH'ye oranı yüzde 14,2'dir. 
Vergi gelirleri, konsolide bütçe gelirlerinin yüzde 81'ini oluşturmuştur. 
Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 66,4; konsolide bütçe gelirlerinin 

bütçe giderlerini karşılama oranı da yüzde 82 olarak gerçekleşmiştir. 
Yıl sonunda ödenekler toplamı 23 trilyon 133,2 milyar liraya ulaşmış, bunun yüzde 92,7'si 

harcamaya dönüşmüştür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fonların hesabı nerede?.. 1988 yılı fonlarının hesabını verse-
nize... Kim harcadı, nereye harcadı? O paraları kim özel maksatlarla kullandı? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — 1989 yılı bütçe 
uygulamasına gelince; 1989 yılı bütçesi, bilindiği üzere, 32 trilyon 933 milyar lira olarak ka
nunlaşmıştır. Ekim ayı sonunda, ödenek büyüklüğü 34 trilyon 726 milyar liraya ulaşmıştır. 
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Yıl içinde ilgili kanunları uyarınca kaydedilen 1 trilyon 793 milyar liralık ilave ödeneğin 
1 trilyon 81 milyar lirası, bedeli tahsil edilerek yürütülecek hizmet karşılıkları olup, bütçeye 
aynı anda gelir ve ödenek kaydı şeklinde işlem gören gelirli ödeneklerden ibaret bulunmakta
dır. 

Ekim ayı sonu itibariyle, büçte gelirleri 24 trilyon 9S5 milyar lira olmuştur. Bu miktarın 
alt ayırımı aşağıdadır. 

Vergi gelirleri 20 trilyon 018 milyar, 
Vergi dışı normal gelirler 2 trilyon 059 milyar, 
özel gelirler ve fonlar 2 trilyon 878 milyar, 

Toplam 24 trilyon 955 milyar lira 

Katma bütçe gelirleri belirtilen gelir kalemleri içinde yer almakta olup, toplamı 947 mil
yar liradır. 

Bütçe Giderleri: 

Bütçe giderleri, ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84.2 artarak 28 
trilyon 650 milyar liraya ulaşmıştır. Harcamaların genel ve katma bütçeli idareler itibariyle ve 
ekonomik ayırıma göre dağılımı şöyledir: 

Personel 
Diğer cari 
Yatırım 
Transfer 

Genel 

8 309 
2 100 
1235 

12 309 

Katma 

1 435 
226 

2 795 
241 

(Milyar TL.) 
Toplam 

9 744 
2 326 
4 030 

12 550 

Toplam 23 953 4 697 28 650 

Konsolide bütçe harcamalarının geçen yılın eş dönemi ile karşılaştırılması halinde; 

Personel harcamalarında yüzde 141,2 
Diğer cari harcamalarda yüzde 64,8 
Yatırım harcamalarında yüzde 73,3 
Transfer harcamalarında yüzde 61,4 

oranlarında artışlar olduğu görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen gelir ve gider rakamlarına göre, ekim ayı sonu itibariyle bütçe açığı 
3 trilyon 695 milyar liradır. 

Bütçe uygulamasının kasım ayı itibariyle ilk sonuçlarını da almış bulunuyoruz. Buna gö
re, bütçe gelirlerimiz 28 trilyon 442 milyar, giderler ise 32 trilyon 488 milyar liradır. Kasım so
nu itibariyle 4 trilyon 46 milyar liralık bir bütçe açığı söz konusudur. 1988 yılında kasım sonu 
olarak bütçe açığındaki büyüme yüzde 128.7'dir. Bu yıl ise bu oran yüzde 98*e inmiştir. Bu 
azalma, gelir tahsilatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Geçen yıl bu dönemde yüzde 66.2 olan 
gelir artış hızı, bu yıl yüzde 81,5'e yükselmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1990 yılı devlet bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
değerli katkılarıyla, 64 trilyon 408 milyar lira olarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

1990 Yılı Konsolide Bütçe Tasarısında; 
Personel harcamaları için 20 trilyon 1 milyar lira, 
Diğer cari harcamalar için 7 trilyon 464 milyar lira, 
Yatırım harcamaları için 9 trilyon 820 milyar lira, 
Transfer harcamaları için 27 trilyon 123 milyar lira, tutarında ödenek ayrılmıştır. 
Bu rakamlar itibariyle, 
Personel ödenekleri Bütçe içinde yüzde 31.1'lik bir paya, 
Diğer cari ödenekler ise yüzde 11.6'lık bir büyüklüğe, 
Yatırım ödenekleri yüzde 15.2'lik, 
Transfer ödenekleri de yüzde 42.1'Iik bir paya sahip olmaktadır. 
Yukarıda ifade edilen 1990 yılı ödenek tekliflerini geçen yılla karşılaştırdığımızda, 
Personel ödeneklerinde yüzde 185.9 
Diğer cari ödeneklerde yüzde 75.7 
Yatırım ödeneklerinde yüzde 85.7 
Transfer ödeneklerinde yüzde 65.4 oranında artışlar görülmektedir. 

Bu karşılaştırma, geçmiş yıllara nazaran, özellikle personel ödeneklerinin toplam bütçe 
büyüklüğü içindeki payının arttığını, diğer kalemlerin nispî olarak gerilediğini göstermektedir. 

1990 yılı bütçesinin finansmanı için konsolide bütçe gelirlerinin toplam 53 trilyon 860 milyar 
liraya ulaşması beklenmektedir. Bu hedef, uygulanan ekonomi politikası, öngörülen ekono
mik büyüme, ithalat büyüklüğü, vergi sistemimizin gelir elastikiyeti ve yıl içinde alınacak idarî 
tedbirlerle yürürlükteki vergi mevzuatı gözönünde bulundurularak tahmin edilmiştir. 

Konsolide bütçe gelir tahminleri içinde: 

Vergi Gelirleri 43 trilyon 650 milyar 
Vergi Dışı Normal Gelirler 7 trilyon 100 milyar 
özel Gelirler ve Fonlar 2 trilyon 635 milyar 
Katma Bütçe Gelirleri 475 milyar lira 

olarak yer almaktadır. 

Konsolide bütçe gelir hedefleri 1989 yıl sonu gelir gerçekleşmesi tahminine göre toplam 
yüzde 72.3 oranında bir artışı ifade etmektedir. Vergi gelirleri için de yüzde 68.7 oranında artış 
öngörülmüştür. 

1990 yılında Gelir Vergisinin yüzde 75.7 artışla 15 trilyon 550 milyar liraya, Kurumlar Ver
gisinin yüzde 75 artışla 7 trilyon liraya, Katma Değer Vergisinin yüzde 62.4 artışla 11 trilyon 
820 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Böylece, bu üç önemli verginin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 78,7'ye ulaşmak
tadır. 

Yapılan kanunî düzenlemeler ve alınan idarî tedbirler sonucu, vergi gelirleri tahsilatında 
sağlanan önemli artışlar, vergi yükü gelişmesinde de kendini göstermektedir. Sadece genel büt
çe vergi gelirleri nazara alındığı takdirde; 1984 yılında 12.9 olan bu oran, 1988 yılında 14.2 
olmuştur. 1989 yılında ise bu oranın yüzde 15 olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, ma
hallî idareler vergi ve payları, fonların vergiye bağlı gelirleri ve parafiskal gelirler de dikkate 
alındığında bu yükün 1984 yılında yüzde 17,6 iken 1988 yılında 23'lere ulaştığı görülmektedir. 
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Diğer taraftan, alınan önlemlerin sonuçları vergi esnekliğini de etkilemiştir. 1984 yılında 
0.4 olan bu oranın 1989 yılında 1.1 olacağı hesaplanmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğim rakamlara göre, konsolide devlet bütçesinin gelirleriyle giderleri ara
sında 10 trilyon 547 milyar liralık bir açık öngörülmüştür. 

Bütçeye, devlet hizmetlerini kifayetli şekilde yürütecek kadar ödenek konulmasına ve ge
lirlerin gerçekçi bir şekilde tahminine itina gösterilmiştir. Bu durumda karşılanmak durumun
da kalınan bütçe açığı 1990 yılı için hedeflenen GSMH'nın yüzde 3.8'i kadar olmaktadır. 

ödeneklerin ekonomik dağılımında ve sektörler arasında bölüşümünde, ihtiyaçların en 
iyi şekilde karşılanabilmesi, devlet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve devletin taahhüt
lerinin zamanında yerine getirilmesi ilkesi esas alınmıştır. Bu çerçevede, yeni yıl boyunca yapı
lacak iyileştirmeler de dikkate alınarak, kamu personelinin aylık ve diğer özlük haklarını kar
şılayacak miktarda ödenek tefrik edilmiştir. Kamu çalışanlarının gelir düzeyini yükseltebilmek 
gayesi ile, 1989 yılı bütçesinde yüzde 21 düzeyinde olan personel giderlerinin payı yüzde 31'e 
yükseltilmiştir. Bu oran, Plan ve Bütçe Komisyonunun diğer ödeneklerden yüzde 5 kesilerek, 
personel ödeneklerine eklenmesi yolundaki düzenlemesi ile daha da artmış bulunmaktadır. 

Devletin temel fonksiyonlarıyla ilgili diğer cari ödeneklerin tespitinde, ihtiyaçları karşıla
yacak ölçüde ve azamî tasarruf anlayışı içinde ödenek ayrılmasına özen gösterilmiştir. 

Yatırım ödeneklerinin tespitinde, devlet tarafından acilen yapılması gereken yatırımlar ile 
başlamış yatırımların bitirilmesine öncelik verilmiştir. 1990 yılı yatırım ödenekleri, ekonomik 
ayırım itibariyle, personel ödeneklerinden sonra en fazla artırılan kalem olmuştur. Az önce 
ifade ettiğim gibi bu ödenekler, Plan ve Bütçe Komisyonunun da katkılarıyla, 1989 yılına göre 
yüzde 85.7 artırılmıştır. 

1990 yılı bütçesinde, devletin taahhüdü niteliğinde olan borç faizleri ile pek çok sosyal 
yapıdaki giderleri kavrayan transferler için yeterli ödenek tefrik edilmiştir, buna rağmen, geç
miş üç yıla nazaran, transfer ödeneklerinin toplam bütçe içindeki payı azalmıştır. 

En kıymetli yatırım olarak telakki ettiğimiz eğitim için personel, yatırım, diğer cari ve trans
fer kalemlerine imkânlar ölçüsünde, azamî ödenek konulmasına gayret edilmiştir. Eğitim öde
nekleri 1987 yılında bütçemizin yüzde 11.3'ünü oluştururken, bu oran 1990 yılı bütçesinde yüzde 
17'lerin üzerine çıkmıştır. Yeni yıl bütçesi personel ödeneklerinin en büyük bölümü yüzde 42 
ile eğitim kurumlarımızda çalışanlara ayrılmıştır. Konsolide bütçe yatırım ödeneklerinin de yüzde 
16'sı yine bu eğitim kurumlarımıza tahsis edilmiştir. 

Eğitim için ayrılan kaynakları tahlil ederken, sadece Millî Eğitim Bakanlığımız ile üniver
sitelerimize ayrılan ödeneklerle bağlı kalmamak gerekir. Bu değerlendirmelerde, diğer kurum
ların eğitim birimleri için ayrılan kaynakları da hesaba katmak lazımdır. Mesela, bazı bakan
lıklarımızda, personelin eğitimi için düzenlenen kurslar dışında, özel meslek okulları bulun
maktadır. Maliye meslek liseleri, sağlık meslek liseleri bunların en güzel örnekleridir. Tüm bu 
unsurları dikkate aldığımızda, eğitim ödeneklerinin bütçemizin beşte birine yaklaştığı söylene
bilir. 

1990 yılı bütçesinde, sağlık hizmetleri için gerekli ödeneğin tefrikinde azamî hassasiyet gös
terilmiştir. 1989 yılında sağlık kurumlarına konsolide bütçemizin yüzde 2.8'i ayrılmışken, 1990 
yılında bu oran yüzde 4.1'e yükselmiştir. Sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip olan üni
versite hastahanelerine ayrılan ödenekler ile genel ve katma bütçeli kuruluş bütçelerinde 
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"180 harcama kalemindeki tedavi yardımlarını da dikkate aldığımızda, konsolide bütçede sağlık 
için ayrılan pay düzeyi yüzde 5'i aşmaktadır. 

Ayrıca, Eğitim, Gençlik Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi ve Akar
yakıt Tüketim Vergisinden eğitim ve sağlık sektörüne ayrılan paylar da dikkate alındığında, 
yukarıda bahsedilen oranlar daha da yükselmektedir. 

Savunmamız için tahsis edilen ödenekler toplamı, konsolide bütçemizin yüzde 13.7'sini 
meydana getirmektedir. Bu durumda bütçeden* ayrılan paylar itibariyle, savunmaya ayrılan öde
nekler 1989 yılındaki seviyesini muhafaza etmiştir. 

1990 yılı bütçesinde Devlet Su İşleri, Karayolları ve Köy Hizmetleri için toplam 6 trilyon 
936 milyar lira tefrik edilmiştir. Ayrılan bu tutar konsolide bütçemizin yüzde ll'ine tekabül 
etmektedir. 

Devlet bütçesi içerisinde önemli bir payı olan. transfer ödenekleri arasında özlük hakları 
ve sosyal amaçlı ödenekler ağırlığını korumaya devam etmektedir. Bu maksatla ücretlilere ve 
diğer kazanç sahiplerine vergi iadesi olarak 1 trilyon 950 milyar lira; Emekli Sandığınca yapı
lan özlük ve tedavi ödemelerine Devlet katkısı olarak 1 trilyon 400 milyar lira; Kredi Yurtlar 
Kurumunca yapılan ödemelere katkıda bulunmak üzere 249 milyar lira; öğrenci harçları, mül
teci, işçi ve memur konut kredileri için 210 milyar lira tahsislerde bulunulmuştur. 

Yine bu transferler arasında toplam 492 milyar lirayı bulan tş ve tşçi Bulma Kurumu, Devlet 
Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, MTA, TÜBtTAK gibi kurumların personel maaşları, muhtar 
aylıkları, yurt dışında görevli öğretmen ve din görevlilerinin aylıkları ile devlet memurlarına 
yapılan yemek yardımları da yer almaktadır. Böylece, transfer tertibi içinde yer alan personel 
ve sosyal amaçlı ödenekler, toplam 4 trilyon lirayı aşmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere, gider bütçesinin hazırlanması sıra
sında, mevcut imkânlar dahilinde ekonomik hedeflerin yanı sıra sosyal hedefler de çok dikkat
li bir şekilde değerlendirilmiştir. 

1984 yılından bu yana, halkımıza hizmet verme hususunda çok önemli bir konuma sahip 
mahallî idarelerimize, merkezî idare vergi gelirlerinden önemli malî kaynaklar temin edilmiş
tir. 1989 yılında, tarh ve tahsili tamamen belediyelerimize bırakılan Emlak Vergisine ilave ola
rak genel bütçe vergi gelirlerinden, 3 trilyon liranın üzerinde kaynak aktarılacağını tahmin edi
yoruz. 1990 yılında genel bütçe vergi gelirlerinde beklediğimiz artışa paralel olarak, bu idarele
rin gelirleri de artacaktır ve 4,5 trilyon liranın üzerinde olacaktır. 

Buna ilave olarak, bütçenin transfer tertibinden belediyelerin nüfusları ve malî kaynakları 
göz önünde bulundurularak, karşılıksız yardımlar da yapılmaktadır. 1989 yılında özellikle Ola
ğanüstü Hal Bölgesinde bulunan belediyeler ile l'inci ve 2'ci derecede kalkınmada öncelikli 
yörelerde bulunan bebelediyelerimize yardımlar yapılmıştır. Bu yardımlar 1990 yılmda da sür
dürülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1989 yılında, vergi sistemimizin, ekonomik ihtiyaçlara 
uygun olarak kanunî tedbirlerle düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmiş, ayrıca, vergi ka
nunları ile ilgili uygulamaların idarî tedbirlerle iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da sürdü
rülmüştür. 

Bu çalışmalarda meslek içi eğitime büyük önem verilmiş ve 1989 yılında alınan idarî ted
birler çerçevesinde, çalışan ve yeni alınan personel için eğitimler düzenlenmiştir. 

Vergi idaresinin otomasyonu ile ilgili uygulamalar büyük bir hızla sürdürülmektedir. 
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Bugün itibariyle otomasyon uygulanan 74 vergi dairesinin bulunduğu 10 ilin toplam vergi ge
lirleri içindeki payı yüzde 78'dir. 

Vergi inceleme ve denetiminin daha da etkin hale getirilmesi, sağlıklı bilgi akışı temin edil
mesi, vergi kayıp ve kaçağına neden olan mükelleflerin kolaylıkla tespiti amacıyla vergi istih
barat arşivi oluşturulmuştur. 

Türkiye'ye üstün teknoloji ve sermaye akımını sağlamak amacıyla, 1984 yılından itibaren 
yoğunluk kazanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ilişkin görüşmelere devam edil
miştir. 

Vergi kanunlarında ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerekli de
ğişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, vergi kanunlarının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiler bu yılda 
da kullanılarak, vergileme açısından ekonominin bütün sektörlerinin daha sağlıklı kavranması 
suretiyle, vergi kayıp ve kaçağını azaltmaya, vergi hâsılatını artırmaya yönelik düzenlemeler, 
zamanında yapılmıştır. 

Bu amaçlar çerçevesinde Gelir Vergisinde yapılan değişiklik ve düzenlemelerde, özellikle 
ücretliler ve düşük gelirli mükellef gruplarının malî güçlerine göre vergilendirilmesini sağlayıcı 
tedbirlere ağırlık verilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, özel indirim tutarları, önceki yılda uy
gulanan tutarlarına kanunda yer alan miktarlar kadar ilave yapılmak suretiyle yeniden tespit 
edilmiştir, bu ilavelerle birlikte, kalkınmada öncelikli yörelerde diğer yörelere göre daha da yük
seltilmiş rakamlar olarak, ayda 30 bin lira ila 60 bin lira arasında değişen tutarlarda özel indi
rim uygulanabilir hale getirilmiştir. 

Götürü usule tabi olmanın özel şartlarına ilişkin hadler artırılmıştır. Buna paralel olarak, 
götürü usulde vergilenen mükelleflere ait safi kazançlar, 1989 yılı için yüzde 33 oranında yük
seltilmiştir. 

Vergi tarifesi, 1989 ve müteakip yıl gelirlerine uygulanmak üzere yumuşatılmak suretiyle 
yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, bu değişikliğe paralel olarak, 15 milyon lira olarak uygulanan ihtiyarî toplama 
ve beyanla ilgili had, 1989 ve müteakip yıl gelirlerine uygulanmak'üzere, 18 milyon liraya yük
seltilmiştir. 

Bilindiği gibi, ülkemizde ziraî kazanç elde eden büyük bir kesim bulunmaktadır. Bu gru
bun vergilendirilmesinde kolaylık sağlamak ve vergi yüklerini azaltmak için de bazı düzenle
meler yapılmıştır. Ziraî kazançların defter tutmaksızın götürü gider usulünde vergilendirilme
sine ilişkin hâsılat haddi, 1988 yılına ait olup, 1989 yılında vergilendirilen hâsılata uygulanmak 
üzere 16 milyon liraya, daha sonra 1990 yılında vergilendirilecek olan 1989 yılı kazançlarına 
uygulanmak için 1.1.1989'dan geçerli olmak üzere 20 milyon liraya yükseltilmiştir. Küçük çift
çi muaflığına ilişkin olan 10 milyon liralık satış tutan ölçüsü 16 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılan bir değişiklikle de "Dahilî Tevki fal" yeri
ne "Geçici Vergi" uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile, geçen yıllarda Katma Değer Ver
gisine bağlı olarak uygulanmakta olan dahilî tevkifatın pratikte görülen sakmaılan dikkate 
alınarak "Geçici Vergi" adı altında, mükellef beyanının belli bir oranını esas alan sistem geti
rilmiştir. 

Sağlığa zararlı içki ve sigara tüketiminin azaltılması amacıyla, her türlü alkollü içkiler, 
tütün ve mamullerinin ilan ve reklamlarına ait giderlerin yarısının ticarî kazançtan ve kurum
lar vergisi matrahından indirilmemesi esası getirilmiştir. 
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Çeşitli vergi kanunlarında yer alan maktu miktarlar ve vergi tarifeleri günün şartlarına 
uygun hale getirilmiştir. 

Emlak Vergisi Kanununda yer alan yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile, Sosyal 
Güvenlik Kurumlarından aldıkları aylıklar dışında geliri olmayan ve sahip oldukları tek mes
kende bizzat oturan emekli, dul, yetim ve malullerin Bina Vergisi oranı geçmiş yıllarda olduğu 
gibi 1989 yılı içinde binde 4'ten binde 2'ye indirilmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, akaryakıt üzerinden ayrı ayrı 
alınmakta olan çeşitli fonlar, vergilemede basitlik sağlama amacıyla kaldırılmış; ancak, kaldı
rılan fonlardan pay alan kuruluşların gelirlerinde azalma meydana gelmemesi için, nispeti ve 
dolayısıyla geliri yükseltilen Akaryakıt Tüketim Vergisinden, bu kuruluşlara pay verilmiştir. 

Sosyal ve ekonomik mülahazalar dolayısıyla bu vergiye tabi petrol ürünlerinden her biri 
için farklı vergi nispetleri tespit edilmesi imkân dahiline girmiştir. 

Akaryakıt konusuyla ilgili olarak 79 sayılı Kanunda yapılan bir başka değişiklikle de, ham 
petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarının rekabet şartları içerisinde serbestçe oluşmasına imkân 
verilmiş; ancak, gerektiğinde, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de gözönünde bulunduru
larak hampetrol ve petrol ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı ile ilgili esasların tespiti hususun
da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Kalkınma planlarının öngördüğü kamu gelir politikasının ekonomik, malî ve sosyal poli
tikalarla uyumlu olarak yürütülebilmesi 1990 yılında da ana prensibimiz olacaktır. Yeterli gelir 
kaynaklarına yönelik tedbirlerin alınabilmesi, etkin ve verimli bir vergi yönetimine ulaşılabil
mesi için gerekli çaba gösterilmektedir. Bilindiği gibi, son yıllarda vergi sisteminde yapılan de
ğişikliklerle vergi tabanı yaygınlaştırılmaya çalışılmış, vergiler sayıca azaltılmış, basit, kolay ve 
anlaşılır hale getirilmiştir. Vergi sistemi ile birlikte gelir idaresinin etkinliğinin artırılması, mo
dernleştirilmesi, otomasyon uygulamasına geçilmesi yolunda da büyük mesafeler alınmıştır. 

Vergi yönetiminde etkinliği sağlamak, vergi mükelleflerimize en iyi şekilde ve sür'atli hiz
met sunmak amacıyla personelimizin sayısının, veriminin ve hizmet içi yoğun eğitimler yoluy
la da kalitesinin artırılmasına devam edilecektir. 

Katma değeri yüksek olan sektörlerde, düşük vergi ödeyenler başta olmak üzere vergi de
netimlerine ağırlık verilecektir. Vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmede etkili olan bu yola 
başvurmaya devam edilecektir. Bu amaçla, denetim elemanlarının sayısının artırılmasına özen 
göstereceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konsolide bütçe gelirleriyle ilgili mevcut gelişmeler, 
1989 Bütçe Kanununda öngörülenin üzerinde bir tahsilatın gerçekleştirileceğini göstermekte
dir. Bütçe gelirlerinin hedefin üzerinde olacağı daha 1989 yılının ilk altı ayında belli olmuştur 
Haziran 1989 itibariyle genel bütçe gelirleri geçen yılın aynı döneminde tahsil edilen miktar
dan yüzde 80 civarındadır. Gelirlerde öngörülen bu müspet gelişme, temmuz ayında yapmış 
olduğumuz katsayı artışları ve diğer düzenlemelerde, bizi cesaretlendirmiştir. Böylece, temmuz 
ayında yapılan düzenlemelerde, hedeflenenin üzerindeki gelirler çalışanlarımıza aktarılarak, 
bu kesimin fiyat artışlarından olumsuz etkilenmesi önlenmiş ve millî gelirden daha fazla pay 
almaları temin edilmiştir. 

1989 yılında yapılan düzenlemelerle, gelir dağılımını ücretliler lehine önemli ölçüde değiş
tirirken, ücret sistemimize önemli yeni unsurlar dahil edilmiştir. 

Bunları aşağıdaki şekilde kısaca özetleyebiliriz: 
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Tüm kamu görevlilerine 1989 yılının ikinci yansından itibaren memuriyet taban aylığı ve 
kıdem aylığı ödenmeye başlanmıştır. Çalışırken emeklilik keseneğine tabi tutulan her iki aylık 
da, esas aylıkta olduğu gibi emeklilerimizin aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansıtılmak 
suretiyle hem çalışanlarımızın hem de emekli, dul ve yetimlerimizin aylıklarında önemli artış
lar sağlanmıştır. Diğer traftan bu iki yeni aylığın da emekli keseneğine tabi tutulması Emekli 
Sandığının finansman yapısına olumlu katkıda bulunmuştur. Ayrıca, kıdem aylığı ile kamu 
görevlilerimizin memuriyet kıdemi değerlendirilerek aylık gösterge tablosu ve ek göstergelerin 
kıdemi değerlendirme fonksiyonuna ek olarak sisteme bir unsur daha katılmıştır. 

Görev yerinin özellikleri ve bu yerlerde görev yapmanın güçlükleri gözönünde bulundu
rulmak ve buralarda görev yapmayı özendirmek amacıyla kalkınmada öncelikli illerimiz ara
sında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde görev yapan kamu görevlilerimize bu 
yılın Ekim ayından itibaren ek tazminat ödenmeye başlanmıştır, öte yandan, bu tazminatın 
yüzde 50'si nispetindeki bir miktar da ileride kendilerine neması ile birlikte ödenmek üzere 
adlarına toplu konut hesabına yatırılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1989 yılı içinde, yukarıda ifade edilen değişiklikler 
sonucu, en düşük aylıklı devlet memurunun aylığında yıllık yüzde 113.8'lik, genel müdürün 
aylığında ise yüzde 141.1'lik artış sağlanmıştır. Aile yardımı dikkate alındığında artış yüzdesi 
en düşük aylıklı memur için yüzde 162.3'e, genel müdür için ise yüzde 150.6'ya ulaşmaktadır. 

Çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki durumlarına gelince: İktidara geldiğimiz 1983 yı
lından bu yana en düşük aylıklı devlet memurunun çıplak aylığı 13,8 kat, genel müdürün aylığı 
19,2 kat artarken; aynı dönemde, toptan eşya fiyatları 11,3 kat, tüketici fiyatları ise 13 kat art
mıştır. 

Bu rakamlar da, izlediğimiz personel politikasında çalışanlarımızı her zaman fiyat artış
larına karşı koruduğumuzu ve reel olarak ücretlerini artırmış olduğumuzu göstermektedir. 

Hükümetimiz, önümüzdeki 1990 yılının ilk yarısında uygulanmak üzere, aylık katsayısını 
236, taban aylığı katsayısını 260 ve yan ödeme katsayısını 92 olarak tespit etmiştir. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yapılan müzakereler sonucunda, 236 olan aylık katsayısı 255'e, 260 olan 
taban aylığı katsayısı da 280'e yükseltilmiştir. Katsayılarda yapılan bu değişiklikler dikkate alı
narak, yan ödeme katsayısının da 96 olması Hükümetimizce benimsenmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun yaptığı bu değişikliklere ve benimsenen yeni yan ödeme kat
sayısına göre, 1990 yılının ilk altı ayı içinde bazı kamu görevlilerimizin ellerine geçecek net ay
lıklar (aile yardımı dahil ve hariç olarak) takdim edilen konuşma metnindeki ekler arasında 
yer alan tabloda gösterilmiştir. 

1990 yılının ikinci yarısında da, ekonomimizin gelişme seyri, genel geçim şartları ve bütçe 
imkânları dikkate alınarak aylıkların hesaplanmasında kullanılan katsayılar çalışanlarımız le
hine gerektiğinde yeniden tespit edilecektir. Bu yeni tespitleri karşılayacak kaynak Bütçemizde 
mevcuttur. 

Bu arada yapılan artışlara ilave olarak, memurlara kira yardımı yapılması konusundaki 
mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 1990 yılı içinde verilmesi düşünülen bu yardım, özel
likle, kendilerine konut tahsis edilememiş kamu personeline önemli bir imkân getirecektir. 

Kira yardımı, kendisine konut tahsis edilmemiş personele yapılacaktır. Yardım miktarları 
görev unvanları, kadro dereceleri ve hizmet süreleri dikkate alınarak aylık 100 bin, 200 bin, 
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300 bin ve 400 bin lira olarak kademelendirilecektir. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan 
personel, gerek hizmet süresi gerekse yardım miktarlarının farklı tespiti yoluyla, ayrıca teşvik 
edilecektir. 

Son olarak, kamu görevlilerimizin ücretlerine ilişkin düzenlemelerin, bunların emekli, dul 
ve yetimlerine de, kurulan sistem gereği, aynen yansıdığını ifade etmek isterim. 

Kamu kesiminde 28.2.1989 tarihi itibariyle sona eren iki yıllık toplu sözleşme dönemi so
nunda, Kamu işverenleri Sendikaları ile Türkiye tşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında ya
pılan ücret artışı görüşmeleri, 18 Mayıs 1989 tarihinde sonuca bağlanmış ve kamu kesimi işçi 
ücretlerinde büyük ölçüde artış sağlanmıştır. 

Buna göre, ücretlerin 1.3.1989 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre için 1 inci altı ayda yüz
de 80+10 000; 2 nci altı ayda yüzde 40+70 000; 3 üncü altı ayda yüzde 25; 4 üncü altı ayda 
da yüzde 20 oranında artırılması kararlaştırılmıştır. Bu ücretlere bayram, izin ve yakacak para
sı olarak, ayda 80 000 lira eklenmiştir. Ayrıca, aile, eğitim ve çocuk yardımları için de birinci 
ve ikinci altı ayda 14 bin, üçüncü ve dördüncü altı ayda da 20 000 lira, brüt ücrete ilave edile- . 
çektir. 

Böylece, ücretlerde nominal ölçeklerde yapılan büyük artış yüzde 142'lerin üzerinde net 
üaet artışı şeklinde gerçekleşerek, reel ücretlerin enflasyon üzerinde seyretmesi sağlanmış, geçmiş 
yıllardaki kayıplar da giderilmiştir. 

Diğer taraftan, toplu iş sözleşmesi süreleri 31.12.1989'da sona erecek kamu işyerlerinde 
çalışan işçilerin ücretlerinde aylık 50 000 lira artış sağlanmış ve 1989 yılı içinde toplu sözleşme
leri akdedilen işçilere sağlanan sosyal yardımlardan yararlanmaları da öngörülmüştür. 

tşçi ücretleri alanında bir diğer önemli artış da, hesabı memur aylık katsayısıyla ilgilendi
rilen kıdem tazminatı tavanındaki yüzde yüze yaklaşan yükselmedir. 

1989'un ilk yarısında 614 400 TL olan-kıdem tazminatı tavanı, 15 Temmuz 1989'dan itiba
ren 1 192 750 TL'ye yükseltilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlenen katsayılara göre 
ise yüzde 31,4 artışla 1990 yılının ilk yarısında 1 568 000 TL olacaktır. 

En son, 1 Temmuz 1988 tarihi itibariyle geçerlik kazanan asgari ücret miktarları tş Kanu
nunda öngörülen iki yıllık süre beklenmeksizin 1 Ağustos 1989 tarihi itibariyle tarım ve tarım-
dışı işkolları ayrımı da kaldırılarak, 16 yaşından büyükler için aylık 225 000 TL, 16 yaşından 
küçükler için de aylık 155 250 TL olarak yeniden tespit edilmiştir. 

Böylece, Temmuz 1988'den itibaren net 81,876 lira olan asgari ücret, yüzde 73.4 oranında 
artış ile, Ağustos 1989'dan itibaren 141 975 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu miktara ta
sarrufu teşvik kesintisi, vergi iadesi ile konut edindirme yardımı dahil değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1990 yılı ihtiyatlı ve disiplinli bir bütçe yılı olacaktır. 
Bütçe uygulamasını sadece bir nakit yönetimi olarak düşünmüyoruz. Bütçe sistemimizin için
de bulunan ödenek mekanizması frenlerini iyi kullanacağız. Nüfusu ile, ihtiyaçları ile büyüyen 
bir toplumuz. Kaynaklarımız kıttır. Bunu biliyoruz ve anlatacağız. Artık, idarenin harcama 
alışkanlıklarının değişmesi gerekmektedir. Hizmetlerin önem sırası içinde düşünülmesi, idari 
teşkilatımızda "öncelik" anlayışının yerleşmesi lazımdır, tsraf doğru teşhis edilmeli ve tasar
ruf da lafta kalmamalıdır. Bütçe uygulamasını bu anlayış içinde götürmeye kararlıyız. Bu büt
çe ile verilen imkânların hizmet öncelikleri de dikkate alınarak yerinde, amacında ve tasarruf 
anlayışı içinde kullanılmasını bütün kuruluşlarımızdan bekliyoruz. 
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Bizim çıkış yolu olarak gördüğümüz budur. Biz Türkiye'nin geleceği için doğru olan her 
düşünceye saygılıyız. Biz insanlarımızı refaha götürme kavgası içindeyiz. Bu yolda başarı ka
zanmaya çalışıyoruz, başarmanın yollarını arıyoruz. Kabul etmek lazım ki, başarılıyız. 

Avrupa'nın siyasî coğrafyasını yeniden çizme çabaları içinde olduğu bu günde, Türkiye'
nin uluslararası camia içinde haklı olarak sahip olduğu yeri güçlendirme savaşı veriyoruz. Eko
nomimizi güçlü kılmaya mecburuz. Bunun için üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz gücümüzü dev
letin ne olduğunu bilen ve devletimize vergi veren devlete bağlı vatandaşımızdan alıyoruz. 

1990 yılı için elimizdeki kaynakları ve yapacağımız hizmetleri Yüce Heyetimize arz ettim. 
Bütçe huzurlarınızdadır. Milletimizin güvenle bize teslim ettiği sınırlı imkânları en iyi şekilde 
değerlendireceğiz. Bütçemizin hesabını Yüce Heyetinize her zaman vereceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu duygu ve düşünceler içinde, 1990 yılı bütçemizi takdir 
ve tensiplerinize arz eder, milletimize, devletimize hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygılar su
narım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pakdemirli. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler, Genel Kurulumuzun 28.11.1989 günü yapılan 38 inci 
Birleşiminde alınan karara uygun olarak ve dağıtılan programlara göre yapılacaktır, 

Başlangıçtaki tümü üzerindeki görüşmeler gruplar ve Hükümet adına 2'şer saat, kişisel 
konuşmalar 20 dakikadır. 

Bütçenin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına konuşma yapacak sayın üyelerin adla
rını sırasıyla okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Demirel. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal tnönü. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Güney ve Sayın Raşit Daldal. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şahısları adına; Lehte, Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı. 
Aleyhte, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın İbrahim Tez. 
Üzerin'de, Sayın ibrahim Demir. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Demirci'de. 
Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
1990 Yılı bütçe müzakereleri, bir genel eleştiri, bir genel değerlendirme yapnjaya fırsat ve

riyor. Doğru Yol Partisi adına bu değerlendirme ve eleştieriyi yapmak üzere huzurunuzdayım. 

Aslında, bizim Meclislerimizde ve hür demokratik sistemin bulunduğu bütün meclislerde, 
senede bir defa da olsa, bütçe, bir hesaplaşmanın zeminidir. Bu hesaplaşma, yönetenlerle yö
netilenler arasında olur. Yönetilenlerin mümessili, temsilcisi, daha çok, muhalefettir. Gayet tabiî 
ki, bütün milletvekilleri yönetilenlerin mümessilidir, temsilcisidir; ama, genellikle, bu görev, 
Parlamento zemininde, muhalefet partileri tarafından yapılır. Ben bu görevi yapacağım; üzeri
me düştüğü şekilde yapacağım, kendi görevimi, anladığım şekilde yapacağım. Türkiye'nin her 
köşesinde bizi televizyonları başında izleyen vatandaşlarımız, dertlerinin dile getirilmesini biz-
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den beklerler. Gayet tabiî ki, iki saatin içinde, Türkiye'nin bütün dertlerini, herkesin bütün 
dertlerini dile getirmek imkânı yoktur. Ancak, bütçe görüşmelerinin sonunda da, sanıyorum 
birbuçuk saat gibi bir yayın yapılabilecektir. Binaenaleyh, burada söylenmemiş, eksik kalmış 
bir şey varsa, orada onları tamamlamaya çalışırız. 

Hesaplaşma dedim... Bu hesaplaşma, aslında, hür demokratik sistemin en önemli mües
sesedir. Bu işlemezse, sistemin faziletinden yararlanmak mümkün değildir, sistemin erdemin
den yararlanmak mümkün değildir. Sistemi, bence, sistem yapan budur. Bu hesaplaşma nere
de olur? Parlamento zemininde olur, meydanlarda olur, sandık başında olur ve açık rejim böy
lece oluşur. Açık rejimin simgesidir bu hesaplaşma. Onun için, yönetenlerin, rahatsız olmama
sı lazımdır. Aslında» yönetenler rahatsız olsa da, onların müsaadesine tabi olmadan bu hesap
laşmanın yapılabilmesi de, yine, rejimin simgesidir. 

Aslında, eleştiriden rahatsız olmayan yoktur. Eleştiriden rahatsız olunur da, uygarlık se
viyesi rahatsızlığın derecesine göre teşekkül eder. Şimdi bu hesaplaşmaya girerken, bu genel 
düşüncelerimi söylemekte zaruret gördüm. 

Tabiî ki, yönetenler, her şeyi iyi göstermeye çalışacaklardır. Sayın Bakanın biraz evvelki 
beyanlarını dinleyen vatandaşlarımız, kendi kendilerine soracaklardır: "Acaba, bu televizyon
da söylenenler mi doğru, yoksa bizim yaşadığımız hayat mı, bizim çektiğimiz sıkıntılar mı doğ
ru?" 

Hemen başta şunu söyleyelim ki, "yoğurdum kara" diyen, "ayranım ekşi" diyen, "sü
tüm kara" diyen olmaz. Tabiî ki, hükümetler bu kürsülere gelip, takdimlerini böyle yapacak
lardır. Halkın kafasında ve vicdanında teşekkül edecek olan genel hüküm, herkesi dinledikten 
sonra ancak, teşekkül edebilecektir. Bu genel hüküm, yine bu rejimin en önemli sorunudur. 
Bu genel hükmün teşekkül edebilmesi için, rejimin zeminlerinin açık olması lazım. Evvela, halkın 
haber alma hakkının işlemesi lazım. Eğer bu haber alma hakkı işlemiyorsa, daha doğrusu, 
doğru haber alma hakkı işlemiyorsa, yönetilenler (halk), kendilerini idare edenlerin yaptığı iş
ler hakkında, kendi vicdanlarında ve kendi zihinlerinde, kendi bulgularıyla birtakım yargılara 
varırlar. Halbuki, sistemin esası, bu yargıları kolaylaştırmaktadır; bu yargılara doğru şekilde 
varabilmeyi kolaylaştırmaktadır. Biz ona yardımcı olacağız. Evet, eğer birtakım sıkıntılar, bir* 
takım yanlışlar varsa, bunların neden olduğunu, nasıl olduğunu, vatandaşlarımızın daha iyi 
bilebilmesi, anlayabilmesi bakımından, bizim söyleyeceğimiz şeylerin -gayet tabiî ki, bizim söy
leyeceğimiz şeyler de eleştirilecektir- yanlışı varsa, yine, bu kürsüler açıktır; yönetenler, bu kür
sülere gelip cevap verme durumundadırlar. Onun içindir ki, böyle bir hesaplaşmada, televizyo
nun bu hesaplaşmayı halka iletmiş olmasını takdirle karşılıyorum. 

Aslında, televizyon yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında, halkın doğru haber 
alma vasıtalarının başında geliyor. Onun için, televizyon, âdeta demokrasinin bir parçası hali
ne gelmiştir, tngiliz Parlamentosu bile, geleneklerini bozup, hiç olmazsa 9 aylık bir deneme 
için, televizyonu Avam Kamarasına sokmuştur, tngiliz Parlamentosu, televizyonu Avam Ka
marasına sokarken, milletvekillerine, nasıl hareket edeceklerini dahi tayin edecek şekilde; ya
ni, parlamento müessesesini tahrip etmeyecek biçimde birtakım telkinlerde bulunarak sokmuştur. 

Parlamento, milletin parlamentosu... Burada olup bitenlerin, iyisiyle kötüsüyle, millet ta
rafından bilinmesinde hiçbir zarar yoktur. Millet, bunları, rivayet şeklinde, havadis şeklinde, 
dedikodu şeklinde duyacağına; bunların tümünü kendi kulağıyla duyar, kendi gözüyle görür. 
Bu, sistemin işlemesini kolaylaştırır. 
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Bütçe, rakamlar, şunlar, bunlar... Bunlar zaten, kırk gün Bütçe Encümeninde tartışıldı ve 
önümüzdeki onbeş günde burada tartışılacak. Esasen, burada bir eleştiri getirmeyelim: Her
halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi buna da bir sistem koymak mecburiyetindedir. Birkaç gün 
sonra burada bakanlıkların bütçeleri tartışılırken, "sıraların boş olmasından" şikâyetler ola
caktır. Binaenaleyh, bu müesseseyi halkın gözünde ve gönlünde itibarlı tutmak için, mutlaka 
her çareye başvurulmalıdır. Bence, bu bütçe tartışmaları şeklen yapılıyor değil; yani, bir for
maliteyi yerine getirmek için yapılıyor değil. Bir formaliteyi yerine getirmek için yapılan kısım
ları varsa, onları kesmek, işin özüne dönmek lazımdır. Konuşmamın başında belirteyim ki, 
bizim telkinimiz, bu genel görüşmeyi olabildiği kadar uzun yapmak, bakanlık bütçelerinin gö
rüşmelerini olabildiği kadar kısaltmaktır. Komisyonda bütün bu müzakereler yapıldıktan son
ra, sırada ön sıralardan üçü doldurularak yapılan bir bütçe müzakeresinden, vatandaş, bu Meclis 
hakkında yanlış kararlar tesis ediyor. Ondan sonra da "Meclisin boş sıralarının televizyondan 
gösterildiği" şeklindeki yargılara gidiliyor; ondan sonra da, bu Meclisi sanki halktan kaçırır 
gibi birtakım durumlara giriliyor. 

Bu konuşmamın, bu mülahazalarımın devamı olarak şunları söylemeliyim : Acaba, bu 
Meclisten, konuşulan şeyler vatandaşa intikal ettirilmeyecek de, ne intikal ettirilecek? Onu an
lamıyorum. Binaenaleyh, bu Meclis vatandaştan kaçırıldığı sürece, Türkiye'de, temsilî sistem 
işlemez hale gelir. Çünkü, vatandaş diyecektir ki, "Bunlar benim mümessillerim, ne yapıyor
lar?" Ne yaptıklarını kendisinin görmesi lazım. 

Burada bir hükümet kuruluyor, bir hükümet programı müzakere ediliyor... Acaba, bir ye
ni hükümet kurulması, bir hükümet programının müzakeresi, vatandaşın önemsemediği bir 
iş mi veya önemsememesi gerekli bir iş mi veya vatandaştan kaçırılması gereken bir iş mi veya 
bu radyo ve televizyon programlarında bundan önemli başka şeyler var da, bumu vatandaştan 
kaçırılıyor?.. Bunlar, üzerinde dikkatle durulmaya değer şeyler. Bir hükümet görüşmelerinin 
bu Meclisin tartışması olarak verilmemesini, halktan kaçırılmasını izah etmek mümkün değil
dir;, yani, anlaşılır bir iş değildir. Onun içindir ki, bu televizyonu, rejimin önemli bir parçası 
haline gelmiş bir müessese olarak görüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, halkı birbirine 
bağlamanın çarelerinden biri sayıyorum. Bu mülahazalarımı onun için söyledim. 

Şimdi geliyorum bu televizyonun kullanılış tarzına : Bugünkü gazetelerde var; yapılan 21 
günlük bir araştırmaya göre, bu televizyon, tamamen, siyasî iktidarın bir aleti vaziyetinde ça
lışmaktadır. 1 saat 47 dakika Hükümet, 54 dakika Sayın öz al, ondan sonra, 26 dakika SHP, 
15 dakika DYP; yani, aşağı yukarı 2,5 saate yakın Hükümet, 26 dakika SHP, 15 dakika DYP 
olmak üzere -ki, bunlar aslında kabil-î cem de değildir- toplam 41 dakika muhalefet... 

MÜNtR FUAT YAZICI (Manisa) — Çok bile... (ANAP sıralarından "Çok bile" sesleri) 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Çok bile" diyorsunuz. Yalnız, halka döndüğü

nüz zaman, halkta yüzde 20'nin altındasınız. (DYP sıralarından "Halkta da yoklar" sesleri, 
alkışlar) Yüzde 21.75 olduğu, 26 Martta sabit. (ANAP sıralarından "İsparta...İsparta" sesle
ri, gürültüler) 

Siz, 21.75'in grubu, 21,75'in iktidarı, 21,75'in müessesesi olarak kaldığınız sürece, bu hak
sızlıkları, gayet tabiî, "çok bile" diyerek karşıayacaksımz. (ANAP sıralarından "İsparta'da 
ne oldu?" sesleri) 

Halksız iktidar olabilirsiniz. Zaten, halksız iktidar olmaya gittiğiniz yerde de, haksız ikti
dar olursunuz, haksız... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Bineanaleyh, burada bir büyük haksızlığı işaret etmek istiyorum ve... 
— 29 — 



T.B.M.M. B : 44 12. 12 . 1989 O : 1 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — İsparta seçimi ne oldu? Cevap ver.. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, her zaman söylüyorum; bu kürsü hür. İkti
dar her rejimde var... Önemli olan, halkın iktidarı olmaktır; önemli olan, haklı iktidar olmak
tır. Bunları inkâr ederseniz, zaten işin içinden hiç çıkamazsınız. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Millet İsparta'da söyledi. 
MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — İsparta'da ne oldu, Sayın Demirel?.. (ANAP sırala

rından gürültüler) 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) -T Eğer kendinize o kadar güveniyorsanız, gelin, mil

letin önüne bir sandık koyalım. (DYP sıralarından alkışlar) Hadi... Hadi... Ne duruyorsunuz?.. 
Celin... (DYP sıralarından alkışlar) "Sandık" dendiği zaman mütemadiyen köşe bucak kaça
cağınıza, gelin bir tane koyalım. 

MEHMET ZEKt UZUN (1bkat) — Koyduk, koyduk... (ANAP sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, ben... (Gürültüler) 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, susturun şunları. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hayır, hayır susturmasın; çünkü, tek konuşabil

dikleri yer burasıdır. Onun için, halkın önünde konuşamıyacaklarına göre, burada konuşsun
lar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri... 
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — 1987 seçimleri ne oldu? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1987 seçimlerinin üzerinden iki sene geçti. Evet... 

"26 Mart seçimleri ne oldu" derler adama. (ANAP sıralarından gürültüler.) 
Dünyanın hangi ülkesinde yüzde 36,5 oyla yüzde 65 sandalyeye sahip bir iktidar var? Ge

lin burada bir söyleyin. Gelin söyleyin haydi. (ANAP sıralarından gürültüler.) Demokrasi, hu
kuk devleti, halkın refahı, mutluluğu, hukukun üstünlüğü vesaire gibi sözleri bol bol söylüyo
ruz; ama, bu, dünyanın hangi ülkesinde var? 

Bakınız, bu müessesenin en önemli taraflarından birisi, denetimdir, diğeri de yasa yap
maktır. Türkiye'deki denetim durumuna bakıyoruz; Elimizde 7.12.1989 tarihli Meclis gündemi 
var. Bu gündemin içerisinde 482 sözlü soru önergesi var; bunlar aşağı yukarı altı aydan, bir 
yıldan, birbuçuk iki yıldan beri beklemektedirler. Halkın sesi bu kürsüden dile getirilemediği 
takdirde, bu neye yarar? Yoksa, bunların cevaplarını mı bilmiyorsunuz? Birisi gelip bunları 
cevaplandıracak... 

Evet, Sayın Başkan seçilir seçilmez, kendisine, "bu Meclisi iktidarın Meclisi, Hükümetin 
Meclisi olmaktan çıkarıp da, Hükümeti, bu Meclisin Hükümeti haline getirmenin yollarını 
aramasını" söyledik. 

Evet, denetim yaptırmazsınız... 24 tane genel görüşme önergesi, 482 tane soru önergesi 
burada... 208 tane, kanun kuvvetinde kararname buradan geçecek. Bunlar bekliyor... Yani, ya
sa yapma yetkisini Hükümete devretmişsiniz, vergi alma yetkisini neredeyse Hükümete devret
mişsiniz. Denetim, işlemez... Halkın haber alma hakkını elinden almışsınız... Ondan sonra, 
geleceksiniz, burada, "tşte şuraya şu kadar zam yaptık, buraya bu kadar ilave yaptık" diye
ceksiniz... Nereye yaptınız zammı? Şekere yaptığınız zammı da söylesenize burada... Elektriğe 
yaptığınız zammı da söylesenize... Bunların ne kadar iyi olduğunu da söylesenize... 
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MÜNlR E YAZICI (Manisa) — Siz, vakti zamanında hiç yapmıyordunuz!.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bir kilo şekerin 2 bin liraya halk tarafından nasıl 

alınacağını da bir söylesenize... Bir sabah, ahalinin, kaltığı zaman, çay masasındaki dört to
pak şekerden bir topağının alındığım gördüğünü de söylesenize burada... Hiç insaf yok mu? 
Durup durduğunuz yerde yüzde 25 zam mı yapılır? ELektriğe yaptığınız zammı da söyleseni
ze... Mazotu 1 200 liraya çıkardığınızı da söylesenize... Sayın Bakan, konuşmasında, "maaşla
ra şu kadar zam yaptık, ücretlere bu kadar zam yaptık..." Bir taraftan vermiş, öbür taraftan 
almış götürmüşsün onu; bir şey bırakmamışsın ki!.. 

Şimdi, mademki denetim hakkını, mademki halkın sesini dile getirmek için buradayız, 
bir de biz söyleyelim bakalım, madalyonun öbür tarafı nedir? Bizim söyleyeceğimiz şeyler şu
dur : Halk bugün hayatından memnun mudur? (ANAP sıralarından "Memnun" sesleri) Hal
ka soruyorum; bu televizyonun başında dinleyen halka soruyorum : Ey benim halkım, hayatı
nızdan memnun musunuz? 

Hükümet olarak gelin buraya, "Bu halk, hayatından çok memnundur" deyin. Çünkü, 
halkın, Sayın Bakanın söylediği rakamların içinden çıkabilmesi mümkün değil. Onun, halkın 
anlayabileceği biçimde yorumu lazım. Herkes maliye uzmanı değil ya... Herkes ekonomi uz
manı değil ya... Yorumu lazım. Bu yorumu bir yapalım... 

Acaba, Türkiye'de pahalılık var mı, yok mu? Türkiye'de, pahalılıktan şikâyeti olmayan 
kimse var mı, yok mu? Acaba, pahalılık iyi bir şey mi, değil mi? Pahalılık iyi bir şeyse, devam 
edin "yok" diyorsanız, gelin, "yok" deyin. Gayet açık söylüyorum : "Var" diyorsanız, siz 
necisiniz?" diye soruyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de, milyonların şikâyetçi olduğu birinci sorunf pahalılıktır. Türkiye'de, buna iti
raz edebilecek kimsenin bulunduğunu sanmıyorum. Belki vardır itiraz edebilecek kimse. 

Şöyle, bakalım soruna : Türkiye'de gelir dağılımına baktığınız zaman, tabandaki yüzde 
10'un ülke gelirlerinin yüzde 2,5'ini yani gayri safi millî hâsılasının yüzde 2,5'ini, tepedeki yüzde 
10'un ise, yüzde 40'ını aldığını görürsünüz. Belki, bu nüfusun yüzde 10'u olup da, yüzde 40'ını 
alan vatandaşlarımız içinde -ki, bunların yekûnu S milyon kişi kadar eder ve bunların geliri 
adam başına 4 000 dolara gelir- hayatından memmun olanlar vardır; bu, bir pembe Türkiye'
dir; ama, tabandaki yüzde 2,5'i alan yüzde 10 nüfusa baktığımız zaman, bu kesimde, adam 
başına 2S0 dolar bile gelir yok. Bunların teşkil ettiği nüfus da, 5,5 milyon, tki kesim arasında, 
20 misline yakın fark var. Milyonların arasında böylesine uçurumların meydana geldiği bir Türki
ye'de, acaba nasıl, Sayın Bakan, "Biz bu Türkiye'yi iyi idare ediyoruz" veya "tyi idare ettik" 
diyebiliyor? Ayrıca, "Başarılıyız" da diyor. Bu mu başarınız?.. Bu nerenin başarısı?.. 

ALİ TANRIYAR (istanbul) — 15 sene gördük seni. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dinle, dinle! Dinle de öğren. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bakıyoruz, ülkede, mutfak masrafları, 9 yılda 41 

kat artmış; 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı 350 bin liralara gelmiş. Türkiye'deki memurla
rın ve işçilerin vasati ücreti (hangi vasati ücreti? 1989 yılındaki, yüzde 160 ilaveler yapılmış 
olan vasati ücreti) eline geçen para olarak ancak 350 bin Türk Lirası civarındadır. Demek ki, 
bugün, Türkiye'deki memurlar ve işçiler, yani devletten maaş alan kimseler, aldıkları ücretle, 
ancak mutfak masrafını karşılarlar. Yakıt parası ne olacak? Giyinme ne olacak? Çocuklarını 
giydirme ne olacak? Kira ne olacak? Elektrik parası ne olacak? Telefon parası ne olacak? Şe
hirlerde yaşayanlar için, su parası ne olacak? Bunlar ne olacak? Bunları nereden ödeyecekler? 
Hükümetin gelip bunları bir izah etmesi lazım... Yani, 350 bin lira vasati ücret alan memurla
rın, işçilerin nasıl geçindiğini gelip burada bir izah etmeleri lazım. 
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Esasen, enflasyonu durduramadığınız sürece, ücretlilerin gelirlerini ne kadar artırırsanız 
artırın, bir süre sonra, bu rakamlar yine kifayetsiz hale gelir. 

Bakınız, enflasyon hakkında neler demişsiniz : "Enflasyon en büyük tehlikedir", "Enf
lasyon, bir toplumu komünizme götürmek için çıkarılmış davetiyedir", "Enflasyon, işçiyi ezer, 
enflasyon köylüyü ezer, enflasyon esnafı ezer, enflasyon memuru ezer..." Bütün bunları söyle
dikten sonra, çare de söylemişsiniz, demişsiniz k i : "Biz bu enflasyonu, iki sene zarfında yüz
de 10'un altına indireceğiz." Netice itibariyle ne olmuş? Enflasyonu yüzde 70'lere, 75'lere, 80'lere 
çıkarmışsınız. Mutfak enflasyonu da yüzde 100'dür. 

Evet, böyle bir Türkiye'de acaba enflasyonu durdurabileceğinizi söyleyebiliyor musunuz? 
"Enflasyonu durduracağız" deseniz, bu dediğiniz söze acaba kim inanacaktır? "Enflasyonu 
durdurmanın çaresi nedir?" diye bize soruluyor. Enflasyonu durdurmanın birinci çaresi, as
lında, güvenilir bir hükümetin işbaşında olmasıdır. Bu benim teşhisim değil; bu, yerli yabancı 
bütün uzmanların teşhisidir.Sözlerine güvenilir bir hükümet eğer işbaşında değilse, o ülkede, 
enflasyonu durduracağız deyip, enflasyonu yükseltmiş bulunan bir hükümetin, enflasyonun 
altından kalkabilmesi mümkün değildir. Pahalılık denilen sorunun kökünde enflasyon yatar. 
Enflasyona kitleleri bugünkü siyasî iktidar ezdirmiştir. Evet, eğer enflasyon yüzde 70'lerde, 
yüzde 75'Ierde, yüzde 80'Ierde geziyorsa, o memleketin halinden memnun olduğunu iddia ede
bilecek hiç kimse yoktur. Eğer, yüzde 60'ın üstündeki veya yüzde 70'in üstündeki bir enflas
yon iyi bir şey olsa, ileri Batı ülkelerinde veya ileri, kalkınmış ülkelerde de böyle bir enflasyon 
bulunur. Kaldı ki, ingiltere'de enflasyonun yüzde 7'ye erişmiş olması, İngiliz Maliye Nazırının 
görevi bırakmasına sebep olmuştur. Enflasyon, bizde ayda yüzde 7'ye ulaşıyor; ama, ayda yüzde 
7 enflasyon altında bile, bizim devlet yöneticileri, bunu gayet rahatlıkla karşılayabiliyorlar, hiçbir 
şey olmamış gibi hareket ediyorlar ve rahat rahat buna yorumlar getirmeye çalışıyorlar. Ama, 
bir de halka gidin sorun bakalım,o ne çekiyor, hangi sıkıntıların içerisinde kıvranıyor. Onun 
içindir ki, enflasyonu ^halletmeden, hiçbir şeyi halledemezsiniz. 

"Memur maaşlarını, işçi maaşlarını artırdık; yüzde 160 artırdık" diye övünüyorsunuz... 
Niye artırdınız yüzde 160? Durup durduğunuz yerde mi artırdınız? Yani, merhametiniz mi tut
tu da artırdınız? Yoksa bir bahşiş dağıtma, bir ulufe, dağıtma ihtiyacını duydunuzda mı artır
dınız? Hangi sebeple artırdınız?.. Mecbur oldunuz da, onun için artırdınız. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Pîrimizsiniz; sizden öğrendik. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) -̂ - Fena mı? tyi değil mi? 

Aslında bu, 1983'ten 1989'a kadar işçiye nasıl ezdiğinizin, memuru nasıl ezdiğinizin itira
fından başka bir şey değildir. Eğer bir ülkede memur maaşlarına, işçi ücretlerine yüzde 160 
zam yapmak ihtiyaç haline gelmişse, sorarlar : "Bu, ihtiyaç haline gelinceye kadar neredeydi
niz?" (DYP sıralarından alkışlar) Neredeydiniz? Aklınız neredeydi? Evet, bu insanlar ezilmiş
tir, bu insanlar ezilirken, siz neredeydiniz? tşçi ücretlerine baktığımız zaman, 1980 yılını 100 
alırsanız, 1988 yılı 45'lere iniyor. Evet, 1988 yılında işçinin reel ücretlerinin yarısı gitmiş; şimdi 
bunu yüzde 160 artırıyorsunuz. Nereye geliyor?.. Bu 45 rakamı, 1980'e göre, ancak 70'e geli
yor. Reel ücretler bakımından, işçi hâlâ, bugün, 1980 yılına göre yüzde 30 gerilerdedir. Gene 
reel ücretler bakımından, memur hâlâ, bugün, 1977 yılına göre yüzde 30 gerilerdedir. 

Emekli, dul ve yetimin hali ise daha bir facia. Çünkü, yaşama sınırının altında gelir alan 
bu kitlelerin halini Allah bilir. Bağ-Kur emeklisinin durumuna bakın? Bugün, en yükseği 80 
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bin lira alıyor. 80 bin Ura ile 2 kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün mü? Bu neye yeter? 65 
yaşını doldurmuş ihtiyarlara bakın! Bunlar ayda 15 bin lira alıyor. Bu 15 bin liraya ekmek bile 
alamaz bunlar, ekmek. Evet, memur emeklisini, işçi emeklisini -bunların hepsi arasında fark
lar var- unutuyorsunuz, unutuyorsunuz, sonra milletten bir şamar yiyorsunuz..." Aman bu 
şamarı nasıl ortadan kaldıracağız?" deyip, dönüyorsunuz, kesenin ağzını açıyorsunuz... Kese
nin ağzını naslı açıyorsunuz? Başlıyorsunuz para dağıtmaya, Evvela, "Vallahi billahi dağıtmayız" 
diyorsunuz; ama sonra, kesenin ağzını açmıyorsunuz, matbaayı çalıştırıyorsunuz. Mademki, 
gelirleriniz müsaitti de, 1980'e kadar 230 milyar olarak gelen emisyonu, 1983'te devraldığınız 
730 milyar emisyonu, 1988'in sonunda 4 trilyon 800 milyara gelmiş emisyonu 8,5 trilyona nasıl 
çıkarıyorsunuz? Yüzde 80 - 85 emisyon yapıyorsunuz; para basıyorsunuz. 

Para basmak iyi mi, kötü mü? "Enflasyonun sebebi para basmaktır" diyorsunuz. Evet, 
bu sizin sözünüzdür; daha doğrusu, sizi temsil edenlerin sözü. "Enflasyonun sebebi, kötü ma
lî ve iktisadî politikalardır" diyorsunuz. Bu da gene sizi temsil edenlerin sözü. Dönüyorsunuz, 
bir gecenin içinde 1,5 trilyon para basıyorsunuz... Yani, 1983'te devraldığınız 730 milyar liralık 
emisyonun 2 katı kadar parayı bir gecede basıyorsunuz!.. 

Görüyor musunuz, devlet nasıl, pahalılığı ve enflasyonu, politikasının icabı yapmış? Evet, 
iddia ediyoruz ki, bugünkü Siyasî İktidar, enflasyonu, devlet politikası yapmıştır. Çünkü, bu
günkü Siyasî İktidar, gelirleriyle giderlerini dengeleyebilecek kadar, hesabı tutturamamıştır. O 
zaman, farkı nereden kapatacak?.. Farkı borçla kapatacak, tç borç, dış borç... Yetmedi; açığı 
enflasyonla kapatacaksınız... 

Evet, kitleleri ezdirmişsiniz; esnafı ezdirmişsinizdir, köylüleri ezdirmişsinizdir. 1 200 lira
ya, köylü mazot alacak ve 70 litre, 100 litre olacak!.. 70 litre, 100 litre depolu bir traktörün 
deposu kaça dolar? Eğer 1 200 liraya mazot alırsa, 100 litresi 120 000 liraya dolar. Binaena
leyh, kaç kilo buğday satması lazım bunun haziran buğday fiyatlarıyla? 350 ila 400 kilo buğ
day satması lazım.Tarladan kaldırdığı buğdayı satsa köylü, ancak gübreye, ancak mazota, an-' 
cak ilaca yetişir yahut yetişmez. Ondan sonra ne yapacaktır? Çotuğuna çocuğuna ne yapacak
tır? Sıkıntılar içerisinde kalacaktır. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — öyle değil... Hesap doğruysa, çiftçi ekmez. Ek
tiğine göre, hesabınız yanlış. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) - Öyledir, öyledir... "öyle değildir" diyebilene bu 
kürsü açık. Buraya, sadece buralarda oturmak için değil, bu kürsüye çıkmak için de gelmişsi-
nizdir. Geliniz, söyleyiniz... (DYP sıralarından alkışlar) 

Bir çocuk ayakkabısı 70 000 liraya çıkmış; bir sarı defter, bir kalem, dünyanın parası... 
İki çocuğu giydirip, okula gönderebilmek bir servet gerektirir hale gelmiş!.. İşte, enflasyona 
ezdirdiğiniz kitlelerin durumu... Köylü, 300 liraya, 350 liraya buğday satacak, sonra 800 liraya 
bunu, tohum diye alacak ve kuraklık bölgelerinde -bu kürsüden, geçen dört beş ay zarfında 
kerratla konuşuldu- köylüye tohum verilmesi, köylüye gübre verilmesi her türlü partizanlığın 
da konusu olacak, "Senden misin, benden misin..." diye oraya kadar indirilmiş olacak! Netice 
itibariyle, hepinize soruyorum, burada olmayanlara da soruyorum, açıklıkla soruyorum, Türk 
kamuoyunun önüne bir sual koyuyorum : 1989 senesindeki büyümeye baktığınız takdirde, bu 
büyüme sıfıra yakındır. Birincisi binde 8'di, ikincisi biraz düzeltilmiş olarak yüzde 1,1'dir; mar
jinal değerlerdir bunlar. Yarın, üçüncüsü yapılır, sıfırın altında olur, sıfırın biraz üstünde de 
olur... Sıfırın etrafında dolaşıyorsunuz... Bu yüzde 1,1'i yapan büyümenin içerisinde, tarımda
ki büyüme yüzde -10'dur. "Viani, tarım bu sene yüzde 10 fukaralaşmıştır. (ANAP sıralarından 
"Allah'tan" sesleri) Yüzde 10 fukaralaşan bu köylü, ülkenin yüzde 30'unu teşkil eden bu köy
lü, acaba bu fukaralık baskısı altında ne yapıyor, bileniniz, edeniniz var mı? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 
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ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Devlet bol bol veriyor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin buradan söyleyin; ne verdiğinizi söyleyin, 

ne aldığınızı da söyleyin. 

Bir bir, soru ortaya koyuyoruz : Enflasyonun altında ezilmiş, bir de Türkiye'deki büyüme 
şartlarının içinde yüzde 10 eksiye doğru gitmiş, ezilmiş... Bu milyonlar, Türkiye'nin köylüsü, 
bugün, şehre gelebilecek durumda değildir. Türkiye'nin köylüsü, Türkiye'deki sanayi üretimi
nin müşterisi olmaktan çıkmıştır. Yalnız köylüsü değil, Türkiye'de, fukaralaştırılmış milyonlar, 
aslında alım gücünü kaybetmiş milyonlar, Türk sanayiinin müşterisi olmaktan çıkmıştır. Bir 
sanayi ki, ürettiğinin yüzde 70 kadarını kendi halkına vermiyor!.. Açıklıkla söyleyelim ki, o 
sanayinin, o ülkenin refahına hizmet ettiğini söyleyemezsiniz. 

. Gidin, orman köylüsünün haline bakın; köylü perişandır, bir kilo çiçek yağını alabilme 
durumundan mahrumdur ve ülkenin her köşesinde, enflasyonun getirdiği fukaralığın, enflas
yonun getirdiği yoksulluğun acıları çekiliyor. 

Şoför, sabahtan akşama kadar çalışıyor, lastik parasını alamıyor. Bu kürsüden söylendi; 
vaktiyle, bir kamyon mercimek satarak bir traktör alınabilirken, bugün bir kamyon mercimek, 
bir traktörün arka tekerlerini satın almıyor, "öyle değildir" diyen de olmadı, burada söylendi 
bunlar ve zabıtlarda vardır. Açıklıkla söylüyoruz... Yine söylüyorum. 1 kilo çay yaprağı satan 
benim köylüm 1 kilo şeker alabiliyordu. Bugün 4 kilo yeşil çay yaprağı satarsa, ancak 1 kilo 
şeker alabilir duruma gelmiştir. Kaldı ki, evet, çay bölgesinin devletten milyarlarca lira alacağı 
vardır, pancar bölgelerinin devletten 500 milyar liranın üzerinde alacağı vardır, fındık bölgesi
nin devletten 100 milyar liraya yakın alacağı vardır ve hem fındık bölgesi, hem çay bölgesi, 
aşağı yukarı alım meselesinin karşısında da ezilmiştir. 

Hayvancılığa baktığınız zaman, bugün, küçükbaş hayvan geçen seneden daha ucuzdur. 
Çünkü, köylü, kışa girerken, bu hayvanları besleyebilecek durumda değildir; çünkü, saman, 
arpa, kadar pahalıdır. Saman, neredeyse, buğday kadar önemli hale gelmiştir. Köylü, Doğu 
Anadolu köylüsü, dağlık bölgedeki köylü bu kışın içerisinden bunları çıkarabilecek durumda 
değildir ve bu sıkıntıların içerisinde kıvranan bir Türkiye'de, siz buradan, gelip, "Biz ortadire-
ği zengin ettik" diyebiliyorsunuz!.. 

Ortadirek kimdir?.. Köylüdür, işçidir, memurdur, çiftçidir, esnaftır, emeklidir, duldur, ye
timdir... Biz de diyoruz ki, siz ortadireği tahrip ettiniz, ortada ortadirek diye bir şey bırakma
dınız. Eğer ortadireği zengin etmiş olsaydınız, siz, yüzde 160 gibi bir ilave yapmak mecburiye
tinde kalmazdınız. 

Vergi adaletinize bakıyoruz... tlave çalışmalarla, vesaireyle, bir devlet dairesinde çalışan 
bir vatandaşımızın aylık 552 454 lira brüt alacağı teessüs ediyor. Eline geçen 289 bin küsur 
lira, kesintiler yekûnu 262 bin küsur lira. 262 bin lira kesinti yapıyorsunuz -yani, devlet yapıyor-
289 bin lira eline veriyorsunuz... Bunların ortalamasına baktığınız zaman, kesintiler, işçinin, 
memurun aldığı ücretin yüzde 52'si seviyesine gelmiştir; eline geçen de ancak yüzde 48'idir. 
Asgarî ücret 225 bin lira. Bundan yüzde 25 vergi kesiliyor ve diğer kesintilerden sonra, ele ge
çen 141 bin liraya iniyor. Türkiye'de bugün kim 141 bin lirayla geçinebilir?.. Cebinde, ayın ba
şında 141 bin lirası olan bir vatandaşın çarşıda, pazarda ne alabilmesi mümkündür?.. Türki
ye'nin en ücra köşesindeki bir gecekonduda otursa, 50 bin lira kira vermek durumunda bulu
nan bir vatandaşın bununla geçinmesi mümkün müdür?.. 
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Görüyorsunuz ki, ortadirek denen vatandaş, artık bugün yoktur. "Vardır" diyebilenin al
nını karışlarım, gayet açık söylüyorum... (DYP sıralarından alkışlar) 

ÎHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Asgarî ücreti kaç kişi alıyor? onu da söyleyin. 
YASİN BOZKURT (Kars) — İsparta'da tekerlek tersine döndü, aralıkta sizinle görüşeceğiz. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Çok iyi... Çok keyiflenmeyin; son gülen iyi güler. 

Boyunuzun ölçüsünü her zaman veririz, her zaman. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
tşte söylüyoruz, meydan da okuyoruz; bu kadar kendinize güveniyorsanız, gelin halkın 

Önüne bir sandık koyalım; bakın neye döneceksiniz! 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin sorunlarından en önemlilerinden biri -enflasyonla beraber-

büyümede görülen olaydır. 1989'da büyümenin sıfıra yaklaşmış olması, enflasyonun yüzde 
70-75|lere çıkmış olması ve nüfus artışının yüzde 2,5'lerde bulunması, Türkiye'nin, düşünüle
cek sorunudur ve kişi başına düşen gelir, bu hesaplar üzerinden yapılmaktadır. 1968 fiyatlarıy
la kişi başına gelir 1988'de 5 723 lirayken, 1989'da S 645 liraya inmiş. Türkiye zenginleşmiş 
mi, fukaralaşmış mı?! Bunu, Sayın Bakana da soruyorum. Gelin bakalım bunu bir izah edin. 
Belki de izah edersiniz, yani 5 645 mi büyük, 5 723 mü büyük?! Bunlardan birisi büyük; ama, 
hangisi büyüktür? (DYP sıralarından gülüşmeler) Yani, "Başarılıyız!..' 

Bütçe ne için var? Hükümetler niçin var? Planlar ve programlar niçin var? bunların hep
si, bir ülkede, halkın refah ve saadeti için var. Hakikaten, bugünkü Hükümet halkın refah ve 
saadetine hizmet ettiyse, bu fukaralık ne? Hakikaten, bugünkü Hükümet halkın refah ve saa
detine hizmet ettiyse, bu pahalılığın, bu yoksulluğun altında halkın ezilmesi ne? 

Türkiye'deki işsizlik olayına bakıyoruz... İşsizlik olayında çok garip bir durum var. Çok 
garip; ama, 1989 programının 311 inci sayfasında; "1988'deki hizmet arzı 19 milyon 85 bin 
ve sivil işgücü talebi 16 milyon 866 bin, toptan işgücü fazlası 2 milyon 748 bin" olarak gösteri
liyor. 1990 programının 336 ncı sayfasına bakıyoruz; 1989'daki sivil işgücü arzı 18 milyon 680 
bin, yani 1989 programında 1989 için verilen 19 milyon 85 bin veya ikinci revizyonunda 19 mil
yon 370 bin olarak verilen rakam, 1990 programına geldiğiniz zaman 18 milyon 680 bine in
miştir. Arada, aşağı yukarı 700 bine yakın fark var. Yani, devletin aynı dokümanlarında, bir 
sene evvelki dokümanında verilen rakam, işgücü arzı olarak aynı yıl için, bir sene sonra verilen 
rakamdan 700 bin kadar noksan. Acaba bu 700 bin kişi nereye gitti? tşgücü arzı olarak soruyoruz. 

İşgücü fazlası, oran olarak, 1989 programında, 1988 için yüzde 14,4; 1989 için de yüzde 
13,7'dir. 14,4 ve 13,7'yi veriyor. 1990 programına geliyoruz: 1990 programında 1989 için veri
len rakam hem işgücü arzı azaltılmış, hem işsiz sayısı azaltılmış, böylece 10,4'e indirilmiş. Ya
ni, 1989 programının 311 inci sayfasında, işsizlik nispeti yüzde 13,7 verilmişken, 1990 progra
mının 336 ncı sayfasında -aynı sene için- işsizlik oranı 10,4'e indirilmiş, tşsiz sayısı azaltılmış, 
iş arzı azaltılmış. Acaba bu nasıl oluyor? Yani, işsizler nasıl azaltılıyor? tş talep eden insanlar 
nasıl azaltılıyor? bu, şaşılacak bir iştir! 

Dönüp bakıyoruz, aslmda, Türkiye'de işsizliğin yüzde 22 olduğu, yine Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin bir kararnamesinde yazılmıştır, bu neye göre hesaplanıyor? Nüfusun yüzde 
63'ünü aktif alıyor; bu yüzde 63'ü, 55 milyonla çarpıyor; bundan, eğitimde bulunan 13 milyo
nu çıkarıyor ve geri kalanını, taleple mukayese ediyor; yüzde 22 çıkıyor, tşte kararname bura
da. 17 Nisan 1988 tarihli kararnamede, "şimdiki işsizlik oranı yüzde 22 olarak hesaplanmıştır" 
deniyor. Bu rakamlar, bu oranlar, aynı devletin, aynı hükümetin rakamlarıdır. Bu, ya yüzde 
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22'dir ya yüzde 15'tir ya da yüzde 10'dur. Hangisidir? Üçü birden doğru olmayacağına göre, 
resmî makamlar herhalde bunları izah etmek durumunda olacaklardır. Yalnız, bir zorlukları 
var, izah edebileceklerini sanmıyorum; ne diyeceksiniz, buraya çıkıp? Yani, "matbaa hatası 
yapılmıştır" mı diyeceksiniz? "Şu kararnamede baskı hatası yapılmıştır" mı diyeceksiniz? \bksa, 
"1989 programında matbaa hatası yapılmıştır" mı diyeceksiniz? Hayır, bunları diyemezsiniz... 
öyleyse, derler ki insana,' "Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz." 

Sanayileşme durmuştur. Türkiye'nin üçüncü sorunu bu. Her sene yüzde 8 ila 12 arasında 
artan sanayi üretimi, bu sene yüzde 2 bile artmıyor. 

Türkiye, 1977 yılında 100 bin traktör alabilecek güce gelmişti. Bugün, Türk köylüsü, 16 
bin ila 18 bin traktör alabilecek güçte değildir. Nasıl alacak Türk köylüsü traktörü? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Her sene 100 bin traktör mü alacak? Milyarları bu
lur o zaman. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Söyleyelim: Türkiye'nin 650 bin traktörü var; bu 
parkın ayakta durabilmesi için, her sene yüzde 10'unun değişmesi lazım; 65 bin eder mi? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Değişen, hurdalığa mı atılıyor? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gayet tabiî... Eskiyor... 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Eskimez, traktör 10 senede eskimez. 
A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Türkiye'de bir traktör 20 sene kullanılıyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hesabı böyle bunun. Her sene 65 bîn traktörün 

bu parka girmesi lazım. Girmezse, bakın ne olur? 20 bin girerse, her sene bu parktan 45 bin 
düşeceksiniz; 10 sene sonra da parkta traktör kalmaz. 650 bin traktör var; bu traktörler, Avru-
pa'daki traktör nispetinin ancak üçte biridir. Onun için, Türkiye'nin daha çok traktöre ihtiyacı 
var. Türkiye, henüz, topraklarının yarısını traktörle sürüyor. Traktör lazım olmadığından do
layı değil; köylü bu traktörü alır vaziyette değildir. Çünkü, bugün bir Ferguson traktör, dörtte 
biri peşin, geri kalanı veresiye, köylüye 60 - 70 milyon liraya mal oluyor. Kim alacak bu traktö
rü ve neyle ödeyecek? Alanlar bile, kullanılmışını satıp, nakit para eline geçirmek için alıyor. 

Evet, traktör eskiden köye doğru giderdi, şimdi köyden şehre doğru, satılmak üzere geli
yor; hal öyle olmuş! (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ortadirek ortadan kalktığı zaman, sosyal devletin hali perişandır... 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Kuraklık sizin zamanınızda olsaydı ne 

yapacaktınız? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, "kuraklık sizin zamanınızda olsaydı ne 

yapardınız?.." diyorlar. Bizim zamanımızda olmadı, Cenab-ı Allah vermedi. Cenab-ı Allah'la 
kakışın; benimle niye kakışıyorsunuz. (DYP sıralarından alkışlar) Yani, bunun hiçbir makuli-
yeti yok. Hayalî işlerin peşinde olmaya lüzum yok; ben size gerçekleri söylüyorum: Gelin bura
ya, "yüzde 70 enflasyon iyi mi, kötü mü?" onun cevabını verin, "pahalılık iyi mi, kötü mü?" 
onun cevabını verin, "işsizlik iyi mi, kötü mü?" onun cevabını verin. 

Bütçeyi, programı, planı niye yapıyorsunuz niye?.. Aslında, halkın refahına hizmet, ülke
yi işsizliğe mahkûm ederek, ülkeyi yoksulluğa mahkûm ederek, ülkeyi pahalılığa mahkûm ederek, 
ülkedeki ortadireği ezerek, mümkün değildir. 

Bakın, ortadireği nasıl ezmişsiniz... Şu rakamlara itirazınız var mı?.. Tabiî, ben bunları, 
hem Hükümete, hem Siyasî İktidara, hem de meclisin dışına, hep beraber, herkese söylüyo
rum... on sene evvel Türkiye'de tarım sektörünün millî gelirden aldığı pay yüzde 30'lar civarın-
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da; bugün bu, yüzde 15'lere inmiş. Tarımdaki nüfus da azalmamış... Hiç zorlamayın kendini
zi, rakamda benimle başa çıkamazsınız, hiç zorlamayın... ülke nüfusunun yüzde 55'i hâlâ ma
işetini tarımdan tedarik ediyor ve bunun adam başına geliri 300 dolardır. 

Binaenaleyh, bu nüfusun geliri, yüzde 15'e inmiş; 490 dolar seviyesinde olan millî geliri 
de, 300 dolar seviyesine inmiş... Şimdi soruyorum, köylü fukaralaşmış mı, fukaralaşmamış mı? 
Millî geliri adam başına 300 dolar seviyesine inmiş. 

ALİ TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Köylü-şehirli ayrımı kalmamış kil.. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır hayır; şehirli için de söylüyorum; bekleyin 

biraz. 
Çalışan işçiler ve memurların millî gelirden aldığı pay, on sene evvel yüzde 37 civarında. 

Bu rakam sonra yüzde 27'ye inmiş; şimdi de inmiş yüzde 14'lere, yüzde 15'lere. 
Binaenaleyh, "ortadirek" dediğiniz köylünün, işçinin memurun, esnafın, tümüyle bunla

rın millî gelirden aldığı pay, yüzde 55'lerden yüzde 30'a inmiş. Soruyorum: Bu, iyi mi, değil 
mi? İddia ediyorum, geçen on sene zarfında takip edilen politikalar veya geçen altı sene zarfın
da, buradan, gelip şu yeşil kitaptan okuduğunuz ve başarı diye anlattığınız politikalar, Türki
ye'de, ortadireği ortadan kaldırmıştır, yani, ortadireğin millî gelirden aldığı pay, yüzde 55'ten 
yüzde 30'lara inmişse, bunu hiçbiriniz savunamazsınız, bunun iyi olduğunu söyleyemezsiniz 
ve bunun tedbirlerini de bulamazsınız, açık söyleyeyim. Çünkü, zaten bunun tedbirlerini bula
bilecek olsaydınız, şimdiye kadar bulurdunuz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — 70 sente inerdik. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ha, 70 sent.. Gene mi geldi 70 sent... İyi, iyi... 

Bak, 70 sentin hikâyesini sana söyleyeyim: 1977 senesinde, devletin, Merkez Bankasında 631 
milyon dolar rezervi var. (ANAP sıralarından gürültüler) Evet, disponibl, yani ödenebilir 631 
milyon dolar ve devletin, üzerinde rehin olmayan 149 ton altını var ve devletin o gün, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin ambarlarında 7 milyon ton buğdayı, arpası var. 1989'da ne kadar var, bili
yor musunuz?.. 1989'da 5 milyon ton dışarıdan alıyorsunuz ve köylüden alabildiğiniz 500 bin 
ton değil! 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Demek ki, alacak para varmış... Para var da alıyor, Sa
yın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet... Evet... Ve o gün, gidecek hacılara 70 mil
yon dolar para vermiş devlet, 136 bin kişiyi de hacca göndermiş. Bugüne kadar, hiçbir zaman 
-ondan öncesinde ve sonrasında- bu kadar çok vatandaşda hacca gitmemiş (ANAP sıraların
dan gürültüler) ve petrolün varili 20 dolarlara çıkmış; bugün, petrolün varili 12,5 dolar ile 14 
dolar arasında. Bugün 20 milyon ton aldığınız petrol parası ile o gün ancak 10 milyon ton pet
rol alıyorduk. O gün Kıbrıs ambargosu var, o gün birçok şeyler var, devletin başında. Bütün 
bunlara rağmen, Türkiye'de kuyruk yok, Türkiye'de yokluk yok, Türkiye'de hiç bir malın nok
sanlığı yok. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Evet... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Karaborsa var, karaborsa. 
A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — 500 bin dolar için 1,5 sene beklediniz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — O tarihlerde, traktörler mazotsuzluktan çalışamıyordu. 
ALİ TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş)— Yolda kalıyordu, yolda... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet... Bakınız, 1977 senesinde Türkiye'de hiçbir 

malın yokluğu yok. (ANAP sıralarından "Var, var" sesleri) Hiçbir malın yokluğu yok... Yok
luk, 1978 ve 1979'dadır. Yokluğu, 1980'de gelip, ortadan kaldıran biziz. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Kâmran tnan gülüyor, sözlerinize. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Hayır, değildir" diyen var mı?.. Yokluğu acaba 

ANAP Hükümetleri mi kaldırdı orta yerden? (ANAP sıralarından "özal kaldırdı" sesleri) Siz 
kaldırdınız... Dinleyin öyleyse... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 1979 senesinde kim stok yaptı, onu da söyler misiniz? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "1979 Kasım seçimlerinden sonra kurulan, koa-

lisyonsuz azınlık hükümeti, büyük çapta, yeni ve çok ciddî tedbirler almak zorunda kalmıştır. 
Bunlar alınmamış olsaydı, bugün Türkiye'nin tam bir ekonomik çöküntüye gideceği, bunun 
da devleti tahrip edeceği açıktır. Ekonominin düzene girmesinin ilk şartı, sanayi, enerji, nakli
ye ve tanmda büyük sıkıntılara sebep olan petrol darboğazının ortadan kaldırılmasıdır. Mart 
1980 sonundan itibaren bu sorun çözümlenmiştir..." 

ÎSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Kim dedi? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bir dakika... Acele etmeyin. 
"Çift fiyat ve karaborsanın önlenmesi: Bu ara hedefe, programın tatbikinden iki ay sonra 

varılmıştır". Yani iki ay sonra, çift fiyat ve karaborsa kaldırılmış. 
"Yokluk ve darlıkların kaldırılması: Haziran 1980 sonunda büyük çapta bu hedefe varıl

mıştır." 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Millet stoka doyduğu için öyle oldu Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Nisan 1980'den itibaren enflasyonun aylık hızı 
düşürülerek, temmuz ve ağustosta yüzde 2'nin altına indirilmiştir..." Kulaklarınız çınlasın. Evet, 
1989'un kasımında enflasyon yüzde 4,5'Iarda geziyor; Ağustos 1980'de ise yüzde 2'de... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Çift fiyattan oldu... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "25 Ocaktan bu tarafa beklemekte olan transfer

ler iyileşerek, halen, günlük işlem durumuna getirilmiştir, geçen yedi ay zarfında. Her yıl yak
laşık Ter milyar dolar seviyesindeki borçlar uzun vadeye aktarılmış, 4 milyar doların üzerinde 
de iyi şartlı kredi bulunmuştur." Evet, şimdi gayet açıklıkla söylüyorum;" geriye döndüğünüz
de yokluk var..." Yokluk nerede varsa, söyleyin. Yokluk, sizin ortadan kaldırdığınız bir nesne 
değil. 

Bu ne? Bunu kim söylemiş? Bunlar 12 Eylül 1980 tarihli rapordur. Bu, 12 Eylül sabahı, 
Sayın özal tarafından, o günkü idareye el koyan generallere verilmiş rapordur. Binaenaleyh, 
ikide bir durup, durup, devletin radyo ve televizyonundan, "Yokluk vardı, oraya mı dönmek 
istiyorsunuz?" diyorsunuz. Siz mi kaldırdınız yoklukları? (ANAP sıralarından "Evet" sesleri) 

Hiçbir şeyi kaldırmadınız. Evet, bugün vitrinlerde her şey var; ama, kim alabiliyor bunu, 
kim?... (ANAP sıralarından "Herkes alıyor" sesleri; DYP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Herkes alıyor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin, buradan söyleyin; "Bunu köylüler alabili

yor, çiftçiler alabiliyor, işçiler alabiliyor, memurlar alabiliyor, herkes alabiliyor" deyin; hadi 
gelin deyin; işte burası kürsü.. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Köylünün evine gittiğiniz zaman neler görüyorsunuz 
Sayın Genel Başkan? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, köylüler ve işçiler bunu neyle alabiliyor, neyle? 
Soruyorum: Neyle?.. 
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MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Parayla, parayla. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Alıyor, alıyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — \ani, yüzde 37'lerden, yüzde 35'lerden, yüzde 15'e 

indirdiğiniz gayri safi millî hâsıladan aldığı parayla mı alabiliyor? 330 000 lira, 350 000 lira 
geçim sınırına gelmiş bir ülkede, mutfağın enkaz haline getirildiği bir ülkede, acaba, işçiler, 
memurlar, köylüler, esnaf neyle alabiliyor vitrindekini? Dışarıdan gelmiş şeyi, neyle alabiliyor? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Alıyor; peşin parayla alıyor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Onun içindir ki, gelin... Milleti yanıltmaya de

vam edemezsiniz. 1980 senesinin ağustosunda, sigaradaki birtakım kalemler müstesna, Türki
ye'de yokluk diye bir şey yoktu. Aksini söyleyebilecek, gelsin, burada söylesin. İşte burada... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Köylü Marlboro içiyor, Marlboro. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — İçiyor tabiî, içiyor; ama, yiyecek ekmeği de yok. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yok da, nasıl içiyor? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, Marlboronun hikâyesini de söyleyim si

ze. Kaçağı önlüyoruz diye, şimdi, Türkiye 15 000 ton sigara ithaline varmıştır. Bu, damak me
selesidir; bu Virjinya tütününe alışanı, kolay kolay bizim tütünü içmeye zorlayamazsınız. Bu, 
bizim tütünü yavaş yavaş ortadan kaldırır. Netice itibariyle, biz, tütün üreticisi bir ülkeyiz. Bi
zim tütün satıp, tütünden aldığımız para, 300-350 milyon dolardır, 15 000 ton Marlboroya ver
diğimiz para da, 300-350 milyon dolardır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Eskiden kaçak geliyordu... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kaçak yine geliyor. Eskiden, kaçak 1 000 ton ge

liyordu, şimdi 3 000-5 000 ton geliyor, 15 000 ton da resmisi geliyor. Kaçağı önlemek için yapı
lacak iş başkadır. Siz 2 600 liraya Marlboro sigarası sattığınız sürece, sokaklarda 2 000 liradan 
Marlboro sigarası satılır ve kaçak yine olur. Kaçak bugün de var. "Yoktur" diyebiliyor musu
nuz? (ANAP sıralarından "Yok" sesleri) Ne münasebet... 2 000 liraya dışarıda sigara satılıyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çıkarın cebinizdeki sigaraları, hepsi mavi bandrollu. 
Cebinizdeki sigaraya göre konuşun, hayalî konuşmayın. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bakınız, size ses vereyim. "İyi yaptık" diyorsa
nız, sağdan soldan müspet sesler almanız lazım. Acaba hangi kesim sizden memnun? Köylüler 
mi memnun? 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — İsparta memnun. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Genel Başkan, Aydoğmuş'daki durum pazar 

günü belli oldu. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir Aydoğmuş, bir Aydoğmuş... Türkiye'de 1 984 

ünite var. Biraz sonra geleceğim. Şimdi burada beni birtakım açıklamalar yapmaya mecbur 
etmeyin. Belediyeleri kasıp kavurdunuz; henüz sekiz ay geçmeden; belediyeleri iflasın eşiğine 
getirdiniz. Bu belediyeler, acaba bu sekiz ay zarfında mı bu iflasın eşiğine geldi? Hayır.* 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İdaresizlikten. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Belediyelere borcu devreden kim? Ondan önceki 

belediyeler... Belediyeler, ondan önceki belediyelerin devrettiği borçların altında inim inim in
lemektedir. Bugün, maaş verecek durumda değildir ve 36 milyon... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İdare edemiyorlar. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Türkiye'nin 36 milyon nüfusu 1 984 belediye ta

rafından idare edilmektedir. 
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Belediyeler sizden bu kadar memnundu da -yani bir Aydoğmuş'u gösteriyorsunuz da- acaba 
67 ilde yapılan belediye seçiminin 64'ünü niye kaybettiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Niye bir Bitlis, bir Malatya, bir Hakkâri'ye kaldınız? Niye acaba?., 

tSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Şimdi hepsini alırız. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — O, bir sene evveldi, şimdi hepsini biz alırız. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Yani şimdi yapılsa kazanır mısınız? (ANAP sıra

larından "kazanırız" sesleri) öyle mi? (ANAP sıralarından "öyle" sesleri) Haydi yapalım se
çimi, haydi gelin genel seçimi yapalım, madem kazanırsınız!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Hiç olmazsa, bizim her gün burada "arkanızda halk yok.,." (ANAP sıralarından "var" sesle
ri) "...Burada oturuyorsunuz; ama, halksız oturuyorsunuz" gibi ithamlarımızdan kurtulursu
nuz, başınız dik olur. Gelin, yapalım seçimi. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş)— Pazar günü yaptık. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Madem Aydoğmuş sizinle beraber... Aydoğmuş 

yetiyorsa, gelin yapalım seçimi. Olur mu? (ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Kaybedilen, mahallî seçim... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Amma çabuk kendi kendinizi kandırıyorsunuz. 
Sayın milletvekilleri, velhâsılı kelâm, Türkiye, şu gelir dağılımıyla... Bu gelir dağılımına 

bir diyeceğiniz var mı? 1987 gelir dağılımına kimsenin bir diyeceği var mı? Nüfusun yüzde 20'si, 
yani 11 milyon insan, gayri safi millî hâsılanın yüzde 4'ünü alır; bu, aşağı yukarı Afrika seviye
sidir; ikinci yüzde 20'si, yüzde 7'sini alır; üçüncü yüzde 20'si, yüzde ll'ini alır; dördüncü yüz
de 20'si, yüzde 21'ini alır; beşinci yüzde 20'si de, yüzde 55'ini alır. Böyle gelir dağılımı olur 
mu? Böyle bir gelir dağılımıyla, sosyal devlet olur mu? Gayri safi millî hâsılanın taksiminde 
çeşitli grupların aldığına bakıyorsunuz, paylar yüzde 55'ten yüzde 30'a düşmüş. Nerede orta-
direk? Nerede refah devleti? Soruyorum... 

Evet, soruyoruz, diyoruz ki, sağlık hizmetlerine bir bakın bakalım, ne oluyor? 2,5 milyon 
lirayı ödemediği için, dün sabahleyin, Bartın'dan gelen bir vatandaşa, ölüsünü vermediler. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Hangi hastanede? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben ihbarcı mıyım? Ben burada size söylüyorum. 

Her gün sizin de başınızda bu. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — İddianızın başı var, sonu yok. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, ayakkabıları parçalanmış, Türkiye'nin her

hangi bir yerinden gelen benim vatandaşımın yüzde 48'i, sağlık şemsiyesinden mahrum ve sos
yal güvenlikten mahrum. Bir kalp ameliyatı için yalnız kapakçık alınması 8,5 milyon lira; bu 
yüzde 48 nüfus -aşağı yukarı yüzde 48 yahut yüzde 45, ne derseniz deyin- bu 8,5 milyon liralık 
kalp kapakçığını neyle alacak? Evet, bu vatandaşa, "git, öl" demekten başka bir çaresi yok
tur. Bugünkü devletin Fak-Fuk Fonunun nasıl kullanıldığı da malum... Düşünün, bir memle
ket, Fak-Fuk Fonu gibi bir fon tesis etmek mecburiyetinde kalmış... Neden?.. Çünkü, sosyal 
devleti tahrip etmiş. Neden?.. Çünkü, ortadireği ortadan kaldırmış. Ne verseniz, bu Fak-Fuk 
Fonuna yetmez ve verilme tarzında da çok değişik iddialar vardır. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — İktidara gelirseniz, Fak-Fuk Fonunu kaldıra
cak mısınız? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi bir şeyi daha buradan söyleyeceğim: Özel* 
leştirme... 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Soruma cevap verin... Veremezsiniz!.. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) —• Vereceğim, vereceğim, hiç merak etmeyin, ben ce

vapsız bırakmam; yalnız, fikir silsilem bakımından, bir dakikanızı rica ediyorum... Şimdi ce
vap vereceğim, sıran gelecek şimdi. 

Şimdi, bakınız, "efendim, özelleştirme yapacağız" diyorsunuz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Demirel, bunları siz niye yapmadınız? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Onların hesabı görüldü; o hesap, halkın önünde 

görüldü; siz de o zaman seçmendiniz, eğer yaşınız müsait idiyse. O hesap, 1979'un 14 Ekimin
de görüldü. Adalet Partisi, 14 Ekim 1979'da, 24 ilde, 50 senatörlüğün... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 1987'de de görüldü aynı hesap. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bir dinle kardeşim; 1989'da da görüldü... 
MAHMUT ORHON (\bzgat) — 1987'de de görüldü. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bak, dinle; bir dinle kardeşim. 
BAŞKAN — Bir dakika... Dinleyiniz... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Sen ister dinle, ister dinleme de... Yani, başkaları 

dinlesin diye söylüyorum. Sen sordun... Senin dediğin o hesap, 1979'da görüldü. Biz milletin 
önüne çıktık, milletin önünde, neyi yaptık, neyi yapmadık, kim neyi yaptı, söylendi ve millet 
hakemdi... Milletin oyunu, bazen işinize geldiği gibi, bazen gelmediği gibi kullanamazsınız. 
Hür ve serbest bir seçim de yapıldı; herkes geldi. Açığını söyleyeyim, biz iktidar da değildik, 
biz muhalefettik. Hür ve serbest bir seçim de yapıldı, o günkü şartlar içinde, fevkalade zor 
şartlar içinde. Bu seçimde, Adalet Partisi, 24 ilde, 50 senatörlüğün 33'ünü aldı, oyun da yüzde 
47'sini aldı ve Adalet Partisinin kaçıncı senesiydi, biliyorsunuz? Onsekizinci senesiydi. Siz, al
tıncı senede yüzde 20'Iere düştünüz. (DYP sıralarından alkışlar) 

O hesap bir daha görüldü. Siz, altıncı senenizde, geldiniz 26 Marta... 
MÜNÎR F.YAZICI (Manisa) — Erken seçime gel. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 1987'yi de söyle canım, oldu olacak. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 1987 seçimlerinin şartları belli değil mi? Bir bas

kın seçimi yaptınız. 

MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) —- Siz erken seçim istediniz Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ben bu çeşit konuşmayı çok severim de... Yani, 
fikir silsilem falan bozulmaz. Size cevap verirken, acaba bir şeyi atlar mıyım, diye endişe 
ediyorum. 

Bakınız, onu da söyleyeyim; 1987'yi de söyleyelim. 1989'da o hesap bir daha görüldü. Doğru 
Yol Partisi, kırılmış, dökülmüş, itilmiş, kakılmış; seçime sokulmamış, Büyük Türkiye Partisi 
seçime sokulmamış, kapatılmış; arkasından Doğru Yol Partisi seçime sokulmamış, veto yemiş, 
şunu etmiş, bunu etmiş, mahkemelere gitmiş... 1984 yılında bir sene Anayasa Mahkemesine 
gitmiş ve sonra 6 Eylül 1987'de referandum olmuş ve bu referandumda devletle halk karşı kar
şıya gelmiş ve devleti yönetenler ve iktidar partisi olarak siz ve onun hükümeti, -bugün demok
rasi falan diyorsunuz, ama pek hakkınız yok, yine de deyin, hakkınız olmasa bile- siz çıkıp 
yasak savunmuşsunuz, yasak. Binaenaleyh, siz çıkıp yasağı savunmuşsunuz. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

A.CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Referandum kararını bu Meclis çıkardı beyefendi. 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ondan sonra, bizini, 1965 programına koyup, 
1968'de getirdiğimiz şu televizyondan, beni, yedi sene mahrum bırakmışsınız; bu arada, 10 milyon 
genç meydana gelmiş... 24 Eylülde ben görev aldım, 28 Eylülde hadi bakalım seçime... Ondan 
sonra... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Genel seçim ne oldu? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bir altı ay dursaydınız, bak ne oluyordu! 
BEHtÇ SADt ABBASOGLU (İstanbul) — Referandum kararını biz çıkardık Sayın Demird. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz ne ile övünüyorsunuz? Bizim alamadığımız 

oyla mı, kendi alamadığınız oyla mı övünüyorsunuz? Ne ile övünüyorsunuz siz? (ANAP sıra
larından gürültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, biz gelmişiz 1987 seçimlerinde yüzde 19 oyla; siz altı senedir iktidarsınız ve 
gelmişiz iki sene sonra, 1989 ara seçimlerine, il genel meclisine gelmişiz, ti genel meclisi, mil
letvekili seçiminin aynıdır, ti genel meclisinde siz inmişsiniz yüzde 21,75'e, biz çıkmışız yüzde 
25,15'e. lamam mı?.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bakınız, yedi sene gaybu
bet, itiş, kakış, şu, bu... Arkasından, derlenme toparlanma, yasaklar dönemi... Bu yedi sene
nin altı senesi sıkıyönetim; bizim resmimizin dahi gazetelerde basılması mümkün değil; orta 
yerde suçsuz ceza var. Bütün bunlardan sonra, sizin oyunuz inmiş yüzde 36,5'e, iki sene sonra 
da inmiş yüzde 21,75'e; biz gene gelmişiz yüzde 25,15'e ve bugün yapılan anketlere göre de, 
biz sizi katlamışız. Tamam mı? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hiç sesiniz çıkmı
yor... Niye?.. Katlamışız işte. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Pazar günü de biz katladık sizi. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Binaenaleyh, açık söylüyorum, şimdi açık söylü

yorum, daha önce de söyledim. Burada bütçe konuşması yapıyoruz, daha doğrusu bir genel 
muhasebe yapıyoruz. Geçmişe dayanarak bir şey yapamazsınız. Eğer hakikaten bu konularda 
gücünüz varsa; konuşacak gücünüz, konuşacak yüreğiniz, konuşacak bilginiz varsa gelin... 

YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Vallahi var. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gelin, bir takım yapın; yani, böyle simültane sat

ranç gibi; kaç kişiyle istiyorsanız, -burada olanlar da, olmayanlar da- gelin şu televizyonun hu
zurunda bir konuşalım sizinle. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nasılsa, açık otu
rumlar yapılıyor, saat 22.00'de başlıyor 01.00'lere, 02.00'lere kadar gidiyor; öyle bir yapalım. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Cumartesi günü Aydoğmuş'ta konuştuk biz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Türkiye Aydoğmuş'tan ibaret değil ki, canım. 
Gelin bir yapalım onu. 
Sayın milletvekilleri, siz özelleştirmecisiniz. Siz, "devletin teşekküllerini özelleştirelim" 

diyorsunuz; çünkü, "özelleştirirsek, daha randımanlı olur, devletin sırtındaki yükler kalkar" 
gibi bir nazariyeniz var. Ona ayrıca temas edeceğim de, acaba, bu tarım satış kooperatiflerini 
devletleştirmedeki gayeniz nedir? Burada soruyorum; bu tarım satış kooperatiflerini devletleş
tirmedeki gayeniz nedir? Yani, devletin dev müesseselerini, çimento fabrikalarım, USAŞ'ını, 
susunu, busunu yabancılara satmak gibi; kendi devlet yönetiminden kurtarıyoruz diye, bunları 
yabancılara satmak gibi bir duruma girmişken, acaba TARİŞ'i, acaba Fiskobirlik'i, acaba Çu-
kobirlik'i niçin elinizde tutmaya çalışıyorsunuz? 

Bunların idaresi şöyle idi: Bunlar, kooperatiflerdir. Hür kooperatifçiliği öldürmüşsünüz. 
Kooperatifler, yöneticilerini kendileri seçerler; bu yöneticiler, bir üst kurul için yönetici seçer. 
9 kişilik bir heyetse bu, bu heyetin 8 kişisi yöneticiler olurdu, 1 kişisi umum müdür olurdu; 
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umum müdürü devlet tayin ederdi genellikle. Şimdi, bu 9 kişinin 4'ü seçilmiş, 4'ü tayin edil
miş, 1 de umum müdür, 5 kişi... Buyurun... Bu, devlet teşekkülü olmadı mı? 

Bunun paraya pula ihtiyaç gösteren tarafı da yok. Bu kooperatifleri niçin elinizde tutma
ya çalışıyorsunuz? Partizanlık içinse, başınıza yıkılır, gayet açık söylüyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Çimento fabrikası satacağınıza, TARİŞ'i, Çukobirlik'i, Fiskobirlik'i halka teslim edin, hal
kın kooperatifleridir bunlar. Böylece de, Türkiye'deki hür kooperatifçilik hareketini öldürmüş-
sünüzdür. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Fiskobirlik'e 1 trilyon parayı kim verdi? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Kim verecek ki?.. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Devlet verdi. Devlet verdiğine göre, yönetiminde de 

hakkının olması lazım. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Kimin devleti verdi? Fiskobirlik, kimin Fiskobir

lik'i? Bu zamana kadar Fiskobirlik'e parayı başkası mı verdi ki?.. Tabiî devlet verecek. Devlet, 
her para verdiği yeri elinde mi tutmak istiyor? Sonra, köylüden kesmiyor mu o verdiği parayı? 

Sayın milletvekilleri, şimdi, tabiî ki, ben bununla neyi söylüyorum? Tekrarlıyorum: Ben 
diyorum ki Türkiye'de pahalılığın altında milyonlar ezilmiştir; ortadirek diye bir şey kalma
mıştır; sosyal devlet diye de bir şey kalmamıştır ortada. Bunlar, aslında, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına da aykırıdır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, devletin görevlerini ta
rifeden maddesi (sosyal devlettir) S inci maddesi, halkın refahı için çalışmayı hedef göstermiş
tir; 166 ncı maddesi de, istikrar içerisinde ülkeyi kalkındırmayı amaçlamıştır. İstikrar yok, or
tadirek yok, refah yok, sosyal devlet yok... Anayasaya ters durumdasınız, bir mana ifade edi
yorsa eğer. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Allah senin yardımcın olsun. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Allah sizin yardımcınız olsun, Allah herkesin yar

dımcısı olsun. (ANAP sıralarından "Amin" sesleri) 
Bakıyoruz, eğitim politikalarınız... Çok iyi konuşuluyor ekranlardan falan da, öğretmen

siz okullar... öğretmensiz okullar, fevkalade büyük sıkıntıların içindedir. 

Bugün, kasaba seviyesinde açtığımız ortaokulların çoğunun öğretmeni yoktur. Bir öğret
menle, iki öğretmenle idare ediliyor; Artvin'den Edirne'ye kadar böyledir. Gezdim, devletin 
resmî memurlarına sordum; onlar her ne kadar emrinde bulundukları Hükümeti çekiştirmez-
lerse de gayet tabiî ki -ama gayet nazikâne- olayları söylüyorlar: Ne kadar öğretmen var, ne 
kadar yok?.. 

öğretmen... öğretmensiz okul neye yarar? O zaman, fırsat eşitliği nerede kaldı? 
Bir şey daha söyleyeyim: Güneydoğu Anadolu'da; Siirt'te, Mardin'de, okulların büyük bir 

kısmı kapalı. Mardin Valisinin mektubu var; ilgililere gayet tabiî: "190 okulum kapalıdır" di
yor, geçen temmuz ayı içinde. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Okullar tatil o zaman. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tatil meselesi değil; o sene içinde, "1988-1989 öğ

retim yılında 190 okulun kapalı olduğunu" söylüyor. 

Siirt Valisinin gazetelere intikal etmiş mektubu var: "öğretmenimi PKK'nın kurşununa 
hedef yapamam" diyor. Binaenaleyh, böyle bir Türkiye olmaz. 
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Bu kadar sıkıntılar içinde çırpman öğretmeni, mutlaka, hem güvenliğe; hem istikrara, hem 
de geçim şartlarını düzgün hale getirmeye mecburdur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, öğretmen, 
hiçbir partinin öğretmeni değil; öğretmen, devletin öğretmeni. 

Üniversitelere geldiğiniz zaman; 29 üniversitenin 8'i bir durumdadır, ama 21'i kuruluş ha
lindedir. Bu bütçelerden falan ayırdığınız paralarla bu üniversiteler yirmi senede kurulamaz. 

Binaenaleyh, 650 bin genç, her sene üniversite kapısını çalacak; bunun içinden 150-2S0 
bin kişi alınacak... 150 bin normal tedrisat, 100 bin açıköğretim ve geriye kalan 400 bin kişiye 
üniversite kapıları kapanacak... Bunu Türkiye devam ettiremez. Bunun çarelerini bulun. 

Nihayet, böyle bir üniversiteyle de devam edemeyiz yola. Yani, araştırması yok, ses yok, 
seda yok ve herhangi bir şeyi söyleyen bir üniversitenin profesörlerinden birisi Van'a, birisi Ma
latya'ya, birisi Trabzon'a... Hemen bir günde 3 profesör Konya Üniversitesine tayin edilmiştir. 
(ANAP sıralarından "Nasıl olmuş? Kim bunlar?" sesleri) 

Adamları atarlar, ben buradan söylesem. Görüyor musunuz, ne kadar ihtiyatlıyım?! Yeri
ni söylüyorum; arayın, bulun. Bakın, üniversitesi ne kadar korku içerisindel 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — 3'ü de doğuya gitmemişler. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Üniversiteyi suçlu görmeye devam edemeyiz. Evet, 

Türkiye'de üniversite zemininde birtakım şeyler olmuştur; bunu, ne gençliğin suçu, ne üniver
site öğretim üyesinin suçu, ne profesörün suçu olarak saymaya devam edemeyiz. Gelin, bu şartları 
düzeltmenin yollarım arayalım. 

Devletin konut politikası fevkalade dökülmektedir. 40 bin tane kooperatif meydana gel
miş ve devlet bugün için 270 bin tane konutu meydana getirebilecek durumda değildir. Türki
ye'de, metrekaresi 1 milyon liradan kim ev sahibi olacak? 100 metrekare, 100 milyon lira... Hangi 
memur, hangi esnaf, hangi işçi, hangi emekli, bu durumda ev sahibi olabilecek? Olamazsınız; 
yani, sosyal devletin tahrip edilişini artık ben size anlatıyorum; konut hikâyesi bu. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Geçmişte sizin yapmış olduğunuz gibi... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Devletin personel rejimi ise, bugün içinden çıkıl

maz bir curcunadır, açık söyleyelim. Devletin yan yana oturan memurlarından bir kısmı söz
leşmeli, bir kısmı Memurin Kanununa tabi, bir kısmı yevmiyeli ve aynı işi gören iki memurun 
birisi, diğerinden iki misli fazla para alıyor... Böyle statülerle, moral falan olmaz devlette; o 
zaman da zorluklar olur. Bunlara bir diyeceğiniz olamaz. Bunları neyle izah edeceksiniz? 

Bunları kim yapacak? Ülkeyi idare edenler yapacak. Biz, size, "bunları yapın" demiyo
ruz; yani, bunları dile getiriyoruz; çünkü, burası bizim için milletin kürsüsü olarak, milletin 
olup bitenleri bilmesini sağlayacak zemindir, tster bunları kale alırsınız, ister almazsınız... Biz
den söylemesi. 

Şimdi geliyoruz, "siz olsanız ne yaparsınız?" sorusuna. Biz olacağız... Olacağız ve bu kür
süden yaptığımız bütün bu şikâyetleri de -zapta geçtiğine göre- ortadan kaldıracağız. Kaldtra-
mazşak, siz gelip yakamıza yapışacaksınız. Hepsi budur. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bu sistem böyle işler. Hesaplaşmanın sebebi de budur. Eğer, "biz, bunları sizden iyi yaparız" 
iddiası ortaya konulamayacak olursa, muhalefete lüzum yoktur; siz yaparsınız. Bu Meclis, mü
zakereci Meclistir, tasdikçi Meclis değildir. İşte, müzakereci Meclis olmasının en büyük önemi, 
"bunu siz yapamadınız, biz yaparız" denilebilmesidir. Millet bize yetki verir, biz yaparız; baş
ka bir gruba yetki verir, onlar yapar; ama sabit olan şu: Sizin yapamadığınız kesin. Bu, sabit 
olmuş. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Fakir Fukara Fonu aleyhinde konuşmuştunuz; 
"bu fon kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı?" diye sordum, cevap vermediniz? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Cevap verdim işte. Fukara Fonunu mu kaldıraca
ğız? Niye kaldıralım Fukara Fonunu? Yani, seninki tuzak sual. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — iktidara gelince kaldırıyor musunuz, kaldırmı
yor musunuz? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Niye kaldıralım? Yani, biz, iktidar olunca her şe
yi mi kaldıracağız?... Yanlışlarınızı kaldıracağız. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Niye aleyhinde konuştunuz o vakit? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bakın, size bir şey söyleyeyim: Ben, bu devletin 

içini, dışını biliyorum; övünmek için de söylemiyorum; yani, öyle olması tabiîdir. Binaenaleyh, 
yanlış olarak neyi yaptıysanız, onu düzelteceğiz; yoksa, doğru bir şey varsa, siz yaptınız diye 
onu da kaldıracak değiliz ya? 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Vatandaş duysun bu sözlerinizi. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Biz, tatbikatınızı tenkit ediyoruz; yanlıştır tatbi

katınız, yanlış. (DYP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, yatırımlar konusuna geliyorum: Aslında, yatırım, bir devletin en önemli işlerinden 

biridir. Kalkınma istiyoruz: 1 200-1 300 dolar gelir seviyesindeki bir Türkiye'yi Ortak Pazara 
nasıl sokacaksınız? Ortak Pazarın gelir seviyesi 10 bin dolar düzeyinde. Kapısını çaldınız, eşi
ğinde kaldınız. Nasıl sokacaksınız Türkiye'yi Ortak Pazar'a? İstihdamı da, refahı da sağlaya
cak olan, yatırımdır. Üretim çıkaracaksınız, iş imkânı çıkaracaksınız; herkese iş verecek im
kânlar çıkaracaksınız... 

Gayri safı millî hâsılanın yatırıma ayrılan bu düşük nispetleriyle bir yere varamaz Türki
ye. Hemen hemen dört beş senedir bu nispetler sabit duruyor. Nispetler olarak söylüyorum, 
miktarlar olarak değil; çünkü, paranın artık güvenirliği kalmamış, para artık bir şey satın al
mıyor. Onsuz da olmuyor, onunla da olmuyor (!) Para o hale gelmiş; para, pul olmuş. Onun 
için, gayri safi millî hâsıla içindeki nispetlere bakarak bunları söylüyorum. Bu nispetlerle 
Türkiye'yi bir yere götürmek mümkün değildir. Aslına bakarsanız, yatırımlar dökülüyor, yapı
lanlar da dökülüyor. 

Kars'tan başlamak istiyorum... tki senedir, bu kürsüye geliyorum, Kars'tan başlıyorum. 
Kars'taki şeker fabrikasının hikâyesi hazindir. 1976 yılında programa konmuş; yeri satın alın
mış, etrafı çizilmiş ve her seçim döneminde, şeker fabrikası vaadi yapılıyor... Aradan 13 sene 
geçmiş, ortada bir şey yok. 

Beyler, bakınız, huzurunuza ülkenin bir büyük gerçeğini getiriyorum: Bu yatırım içinde, 
Anayasanın 166 ncı maddesindeki hüküm doğrudur; yani istikrar içinde kalkınmayı yapın ve 
bunu yurda yaygın bir biçimde yapın diyor bu Anayasa hükmü. Elbette, bunu yaparken önce
likleri de düşünmek şart. Eğer Erzurum'daki sigara fabrikasını depo, Samsun'daki sigara fab
rikasını depo, Kars'taki şeker fabrikasını tarla halinde muhafaza ederseniz, bir yere varama
yız, hiçbir yere varamayız. 

Gayet açıklıkla söylüyorum; Gümüşhane'yi o haliyle bırakırsanız; Erzincan'ı, Elazığ'ı, Mar
din'i o haliyle bıraktığınız zaman, Türkiye'nin nüfusunun yarısı, Türkiye'nin 12 iline hicret 
(göç) eder; etmiş de zaten. Bugün, Türkiye nüfusunun yarısı, Türkiye'nin 12 ilinde; binaena
leyh, öbür yarısının yarısı daha gelir. 
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Sanayi işi bir ticaret meselesi değildir; ülkenin bütünlüğü meselesidir, fukaralıktan kurtul
ma meselesidir. Şu Kars fabrikasının haline bakın: 1990 yılında yapacağız diye vaat edilmiştir; 
etüt programına da 3-5 milyon gibi bir para konmuş. Kars göçüyor... Kars'ta, evler, dükkânlar 
satılık ve Kars boşalıyor... Bu, günahtır. Kars'ın oniki senede yapılmış bir hava meydanı var; 
kulesi yok, ışık tertibatı yok. Erzincan'ın bir hava meydanı var, senelerce sürmüş, yapılmış; 
kulesi yok, ışık tertibatı yok. (SHP sıralarından "Başbakan yapar artık" sesleri) Onun için * 
söylüyorum zaten. 

Arpaçay Barajının 1986 yılından beri arkası dolu; 530 milyon metreküp su var; bu şüyu 
kullanın. Biz bunu Sovyetler Birliği ile çok uzun müzakerelerden sonra, müştereken yaptık; 
onlar kullanıyor, biz kullanmıyoruz. Bu suyu kullanın; ama henüz barajın kabulü yapılama
mış! Dökülen yatırımlar... 

Bir Çatalan Projesi var, Seyhan Nehri üzerinde. Seyhan Nehrinin en güzel projelerinden 
biridir. Bu projenin halen 5 senelik rötarı var. 1981'de ihale edilmiş, 1987 yılında bitmesi lazım
dı, 1992 yılına sarkmış. Zaman zaman, Seyhan Nehri büyük su getirir;, aşağıya, ovaya suyu 
salmak mecburiyetinde kalırız. Çatalan Prpjesi bu ovanın ilacıdır. Bir de, Ceyhan havzasına 
oradan su aktaracağız. Bilhassa tmamoğlu mıntıkası olmak üzere, 500 bin dönüm arazinin su
yu yok. Bu proje bunun da ilacıdır. Zaten 5 sene gecikmiş... 700 milyara çıkacağı sanılıyor, 
halen 300 küsur milyar lira sarf edilmiş, 1981 yılında başlamış, 5 sene gecikmiş, şimdi de, 1992 
yılında biteceği iddia ediliyor. Bunun, bu haliyle, daha 2000 yılına kadar bitmesi mümkün de
ğildir. Eğer 2000'li yıllarda Türkiye'yi görmek istiyorsanız, onbeş yirmi senede tamamlanmış 
projelerle dolu olacak Türkiye. 

Aslında, Atatürk Barajı, GAP projesieni örtüyor. Bir daha söylüyorum; Atatürk Barajı 
GAP Projesini örtüyor. Nasıl örtüyor? GAP Projesini bir entegre proje olarak yürütmüyorsu
nuz dediğimiz zaman -şimdi gene öyle yapılacaktır- hemen çıkılıp, deniyor ki, "GAP Projesi
ne günde 3 milyar lira sarf ediyoruz" (ANAP sıralarından "5 milyar lira sarf ediyoruz" sesle
ri) tyi... Paranın değerieni bırakmadıkça, gelecek sene, ne olacak, 10 milyar lira sarf edersiniz. 
"...3 milyar lira sarf ediyoruz" deniliyor. Mesele o değil. GAP Projesi 41 trilyonluk bir proje. 
Şu anda vaktim yok; ama bütçenin sonunda yine bu konuya döneceğim. Gayet açıklıkla söylü
yorum ki, GAP Projesini, Türkiye, bu hızla kırk senede bitiremez. Neden mi? GAP'ı eleştirir
sek, bunu yürütmüyorsunuz desek, hemen "Atatürk Barajı çalışmaları yürüyor ya..." diyorsu
nuz. GAP Projesi, Atatürk Barajından ibaret değil. GAP Projesi gerçekleşirse, 17 milyon dö
nüm arazi sulanacaktır. 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kralkızı, 
Batman?... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet, Kralkızı, Batman... Onlar bakalım ne za
man bitecek? 

Dicle'de 5,5 milyon, Fırat'ta 11 milyon arazi sulanacak. Şimdi, Atatürk Barajı bitip, Urfa 
Tüneli de devreye girdiği takdirde, çıkacak su ile ancak 1 milyon dönüm arazi sulayacak kadar 
şebeke yapılıyor. Urfa Tünelinden 5 milyon dekar araziyi sulayacak su çıkar. 4 milyon dönümü 
sulayabilecek su nereye gidecek? Akıtılmayacak; yani, orada Atatürk Barajından su bekleyen 
5 milyon dönüm araziden, ancak 1 milyon dönümü su alabilecek. Geride 4 milyon dönümü 
Atatürk Barajından (yani Urfa Tünelinden) 6 milyon dönüm de yukarı ovalarda olmak üzere, 
sulanacak arazi var. Halen, Fırat Nehri havzasında sulanabilecek toprakların ancak yüzde 
10'unda çalışılıyor. 
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Bu hızla bir yere varamazsınız, varamayız, Türkiye varamaz. Bütün bu övünmeler, bir sü
re sonra inkisara döner; yani, ümit kırıklığına döner. 

Dicle havzasına geldiğiniz zaman, orada 5,5 milyon dönüm sulanabilecek arazi var. Üze
rinde çalışılanı, ancak yüzde 15'idir. Binaenaleyh, orada da bu hızla bir yere varamayız. Onun 
içindir ki, bugün, zaten Türkiye'nin elektrik bakımından bir sıkışıklığı yoktur; çünkü, Türki
ye, sanayiini durdurduğu için, elektrik bakımından bir ihtiyaç içinde değildir. (ANAP sırala
rından "yok canım" sesleri, gürültüler) Yok canım, var canım... Hadise şöyle... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sizin zamanınızda, bizim zamanımızda üretilen elektri
ğin rakamlarını verin. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Rakamları verelim, verelim tabiî, tam ocağımıza 
düştünüz; rakamları verelim. 

Şimdi bakınız, Türkiye'nin 1950 yılındaki elektrik üretimi 780 milyon kilovat/saat. Yazın 
bir yere. 1923 yılında da ürettiği elektrik miktarı 77 milyon kilovat/saat. 1923'te 77; 1950'de 
780» 1970 yılında 8 milyar kilovat/saat, 1980 yılı 24 milyar kilovat/saat, 1989 yılı 52 milyar 
kilovat/saat. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — İki misli işte!. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Dur, dur, acele etme... Acele etme canım, dur 

bakalım... 
Şimdi, bakınız, 1970'teki elektrik miktarı 8 milyar mı? Evet. 1980'de 24 milyar olmuş mu? 

10 senede 3 kat artmış mı? (ANAP sıralarından gürültüler) 8'deri 24'e çıkmış. 3'Ie çarpacaksı
nız... Hepsi bundan ibaret. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Bulgaristan'dan alınan dahil mi? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ondan sonra, dönelim 1984 yılındaki 24 milyara. 
1990 yılında bunun -aynı trendi muhafaza etse- 72 milyar olması lazım. Oysa, 57 milyarı geçe
meyeceksiniz. Bineanaleyh, aynı trendin, yani övüne övüne bitiremediğiniz trendin 15 milyar 
gerisindedir. 

Bakınız, 2000 yılında, Türkiye'nin 250 milyar kilovat/saat elektrik kullanması lazımdı; 
bu hesaplarla, Türkiye 150 milyar bile kullanamaz. Çünkü, Türkiye'de, sanayi elektrik kullan
mıyor; bu seneki elektrik kullanımı, geçen seneye nazaran yüzde 7,5'lere, 8'Iere düşmüştür. 
Halbuki, bu, sizin beğenmediğiniz yıllarda yüzde 15 civarında seyretmiştir; vasatîsi yüzde U'den 
aşağı da düşmemiştir. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Tezatlar içindesiniz Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bunları, sonra buraya gelir cevaplandırırsınız. Ra
kamlar bunlar... 

Binaenaleyh, Türkiye, elektrik meselesinde, elektrik kullanmama nokstasındadır. Kilovat/sa
at olarak, adam başına 800 kilovat/saat düşüyor; Batı Avrupa'da 8 bin kilovat/saat düşüyor. 
Adam başına, Batı Avrupanm onda biri kadar elektrik kullanan Türkiye, halen mevcut kurulu 
gücünün üçte birini kullanmıyor. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — İstatistiği bizimle ilgili yapın. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz ne diyoruz? Bunu kullanması lazımdı, Türki
ye gerilerde kalmıştır; çünkü, sanayileşmesini durdurmuştur. 
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Şimdi, Türkiye'nin otoyol projeleri var. Bunları da söyleyelim. Bunlar, dolarla yapılıyor. 
1984 yılından beri konuşuluyor. Bu otoyol projelerindeki tamamlanma vasatisi, henüz yüzde 
10'dur; 1 400 kilometre olacak; yüzde 10... 

Teker teker söyleyelim : Edirne-Istanbul otoyolunun yüzde 75'inin bitirilmesi lazım gelir
ken, yüzde 3'ü tamamlanabilmiş. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Yüzde 30*u... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sakarya-Bolu-Ankara otoyolunun yüzde 65-70'inin 
bitirilmesi lazım gelirken, yüzde 16'sı tamamlanabilmiş. Halen, Bolu Dağının nasıl geçileceği 
dahi belli değil. 

250 kilometrelik Mersin-Gaziantep yolunun yüzde 68'inin şimdi tamamlanması lazım ge
lirken, yüzde 6'sı tamamlanabilmiş. 

İzmir-Denizli yolunun -tabiî, temel filan atılıyor atılmasına, daha birkaç defa daha atılır, 
açılışlar da yapılır- yüzde 30'u gerçekleşmesi lazım gelirken, halen yüzde 5'i gerçekleşmiş. 

Büyük projeler ve tstanbul-Ankara demiryolu, boynu bükük bekler durur. 
Evet, IstanbulAnkara demiryolu, Türkiye'nin en önemli projelerinden biridir. Bu proje

ye, aslında, ülkeyi yönetenler zıt gitmiştir ve adeta bu projeye hasım olmuşlardır. Bu proje, şimdiye 
kadar on defa yapılırdı. 

Bugün, İstanbul Ankara arasında 30 tren gidip geliyor ve süratleri de 60-70 kilometre ci
varındadır. 12 saattir, bunun 4 saate indirilmesi lazım. 195 tren gidip gelecektir ve gerçekten 
Avrupa'da high-speed, yani, yüksek süratli demiryollarının önem kazandığı bir zamanda, Türk
iye'nin, demiryol işini bu kadar alargaya alması üzücüdür. 

Evet, doğu ve güneydoğuda kan akmaya devam ediyor; daha bugün, yine iki şehit var. 
Bu konu, fevkalade önemli bir konudur; bu konuyu bu şekilde bırakmak mümkün değildir. 
Türkiye, bu konunun çaresini bulmalıdır. Bugünkü tutuşla, Türkiye, bu konunun çaresini bu
lamaz; zaten bulamamıştır da. Bütçenin kapanışı sırasında vaktim olacaktır, bu konuda dü
şüncelerimi daha çok söyleyeceğim. Türkiye'nin en önemli sorunudur; yatırımlarından da önem
lidir, kalkınmasından da önemlidir; bana sorarsanız, enflasyondan da önemlidir. Bu, parti so
runu da değildir, devlet sorunudur. Bu millî sorunda Hükümet diyebilir ki, "çözüm biliyorsa
nız, gelin söyleyin." Eleştiriye verilecek cevap bu değildir. Çünkü, o zaman, muhalefet, çözüm 
müessesesi haline gelir ki, iktidar nafile olur. 

Üzüntüyle söyleyelim : Bulgaristan olayı, fevkalade üzücüdür; 330 bin vatandaşımız, soy
daşımız, dindaşımız, kardeşimiz gelmiş, bunun 71 500'ü geri dönmüştür. Buna diyeceklerdir 
ki, "efendim, bunlar yarım ailelerdi, bütünleşmeye gittiler." Gelirken yarım aile olacaklarını 
bilmiyorlar mıydı? Bu, cevap değildir ve hani, bu, bin olsa, 3 bin olsa, 5 bin olsa böyle izah 
edilebilir; ama, 71 500 kişinin oraya dönmüş olmasını böyle geçiştiremezsiniz. Bence büyük 
bir vebal Türkiye'yi yöneten siyasî iktidarın omuzlarındadır. Bu insanları, "gelin, 55 milyo
nuz, 57 milyon olsak ne lazım gelir?" diye Türkiye'ye çağırıp, sonra 67 vilayete dağıtıp; iş yok, 
aş yok, yer yok, ondan sonra, "bari, gene geldiğimiz yere gidelim" mecburiyetinde bırakma
nın bir günah olduğunu, huzurunuzda, milletim adına söyleyeyim. Siyasî İktidar, Hükümet, 
bunun nereye varacağını görememiştir; 2 milyon insanı almaya hazırlanırken, sayı 300 bine geldiği 
vakit kapıları kapatmak mecburiyetinde de kalmıştır. Beyanlarla, yapılan iş birbirini hiç tut
mamıştır. Gayet açıklıkla söylüyorum, yazık ve günah olmuştur. Türkiye, şimdi, 1984 öncesin-
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deki şartlara dönmeyi görüşme vasatı için önemli bir olay sayıyor. Yani, Bulgarlarla olan mü
nasebetlerimizde, 1984 öncesine dönebilirsek, bu tatminkâr olacakmış; ama onlar da hiçbir 
şeye yanaşmıyorlar. Dünyadan gördüğümüz muamele ise, hüzün vericidir. Bu olay karşısında, 
insan haklarını savunan dünyanın buna itibar etmemesini de iyice dikkatle tetkik etmek, bak
mak, çekmek lazımdır. 

Tabiî, Doğu Avrupa'da birtakım olaylar oluyor. Umarız ki, bu olaylar, istikametinde geli
şir, hedefine varır. Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa'daki bu dezentegrasyona, yani çözülmeye 
ne kadar müsaade edecektir bilemiyoruz. Bu saatten sonra bunu zorla durdurma gibi birtakım 
olaylarla karşılaşılabilir mi, bunu bilemiyoruz; o zaman, dünya şartları değişir. Yalnız, Doğu 
Avrupa'daki bu gelişmeler devam ederse, bunun, 1992'de tek pazar olmaya giden Avrupa Ko-
münitesi (Avrupa Topluluğu) üzerinde de tesiri olacaktır; bunun, NATO üzerinde de tesiri ola
caktır; şartlar değişecektir. Türkiye'nin, yine, bu zamana kadar beraber hareket ettiği ülkelerle 
de bir tehdit değerlendirmesini yapması gerekecektir. Bir taraftan da, Türkiye'nin, bu tehdit 
değerlendirmesini kendisinin de yapması gerekecektir ve Türkiye'nin, yükümlülüklerini göz
den geçirme bakımından bir hazırlık yapması gerekecektir. 

Türkiye'nin kapısı başka memleketler tarafından çalınacak, "Gelin, size vaki yükümlü
lüklerimizi değiştirelim" diyeceklerdir. Yani, biz hiçbir şey demesek bile, onlar bize gelip, ken
di yükümlülüklerini değiştirme ihtiyacı içinde olduklarını söyleyeceklerdir. Onlara tekaddüm 
etmemiz gerekecektir. 

Aslında, buradan çıkarılacak olan bir netice daha var : Dünya eğer bu istikamette gider
se, savunma ihtiyaçları ister istemez değişecektir. Türkiye, savunma stratejisini de gözden ge
çirmeye mecburdur; buna, savunma sanayii dahil. Türkiye'nin, savunma sanayiine 18 milyar 
dolar gibi bir para yatırmaya hazırlandığı bir dönemde, bu savunma sanayiinin teknolojisi,' 
kapasitelerinin optimalliği ve modernliği mutlaka göz önünde tutulmalıdır. 

O itibarla, Türkiye'nin önünde çok ciddî bir sorun duruyor. Türkiye, eğer bunları düşün
meden hareket ederse. 1 200 dolar refah seviyesini yukarıya çıkarmaya ve adam başına gelir 
seviyesini, bu kargaşayı düzeltmeye çare bulamaz. 

Bir önemli konuya huzurunuzda işaret etmek isterim, bu, Ermeni karar tasarısıdır. Erme
ni karar tasarısı ciddî boyutlardadır. Birleşik Amerika Devletlerinin Senatosundan ve Kongre
sinden geçmesi halinde, Türk halkına karşı çok büyük bir haksızlık yapılmış olacaktır ve Türk-
Amerikan münasebetlerine bir darbe, yok yere indirilmiş olacaktır. 

. Burada, Türk Hükümetinin de, Amerikan Hükümetinin de gerekli, dinamizmi gösterme
diğini huzurunuzda ifade ediyorum. Gerek bizim Washington'daki Sefirimiz, gerekse Dışişle
rinin yetkilileri, daha şimdiden, böyle bir şeyin olacağını farz edip buna kılıf hazırlamakla meş
guldürler; "böyle bir şey olursa, bu kabahat Amerikan Hükümetinin olacaktır" gibi bir kılıfı 
hazırlamaktadırlar. Yani, Amerikan Hükümeti kâfi derecede alaka göstermemiş sayılacaktır. 
Bence, iş olup bittikten sonra bunları söylemenin herhangi bir yararı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman, devleti yönetenlerin, Hükümet sorumlularının beyanları 
oluyor. Bu beyanlar şaşırtıcı. Neresinden başlayayım? Maksadım cevap verme değil de, şudur : 
Sayın özal diyebiliyor ki : "ekonomiyi ben yönlendiririm." Sayın özal, "ekonomiyi ben 
yönlendiririm" diyebiliyor!.. 

Hakikaten yönlendirir mi? Yönlendirmeye hakkı var mı? Yönlendirmeye kalkarsa, acaba 
buna Hükümetin, Siyasî İktidarın, Meclisin, milletin diyeceği bir şey yok mu? Olması lazım; 
çünkü, Türkiye'de devletin bir... 
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MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Kendisi, "tavsiyelerim olur" diyor; basın öyle 
söylüyor... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yönlendirme başka iş, tavsiye başka iş. Meseleyi 
hiç yumuşatmayın. Beyan aynen burada: "Ekonomiyi ben yönlendiririm." Bütün gazeteler mi 
yanlış yazıyor, canım?! 6 tane gazetenin kupürü var, 6'sı da böyle. Biz bilgiyi nereden alacağız? 

"Ekonomiyi ben yönlendiririm..." Şayet, Sayın özal ekonomiyi yönlendirecekse, başka 
şeyleri niye yönlendirmesin yani? Eğer her şeyi yönlendirecekse, o zaman, Hükümete ne gerek 
var? Yani, sorumsuz Cumhurbaşkanı, sorumlu Hükümet... Yo, yooo,.. Bu, rejimin en önemli 
yeridir. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Demagoji yapıyorsun. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ne demogoji, ne şu, ne bu... Katiyyen... Bu, si

zin, hepinizin meselesi. Yani, bu, siyasî mesele falan da değil. "Ekonomiyi ben yönlendiririm** 
diyorsa... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sizin zamanınızda söylüyor onu, 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Canım, söylediğiniz lafın manası var mı? Bizim 

zamanımız geceli on sene olmuş. Şimdi diyor. "Ekonomiyi ben yönlendiririm" Beyanat, 10 
Aralık 1989'da verilmiş. Bir şey söyleyin ki, tutarlılığı olsun, şayanı kabul olsun. 

Şimdi bakınız, zırva tevil götürmez. Yani, bir saçmayı müdafaa edemezsiniz; kimse ede
mez. Ekonomiyi ben yönlendiririm..." Yönlendiremezsiniz! Ekonomiyi siz yönlendirmeye kal
karsanız, bu, Anayasanın çizdiği rejime aykırıdır; Anayasa ihlali olur. Yemininize aykırıdır; 
yemin ettikten sonra bu kürsüden yaptığınız konuşmaya aykırıdır; çünkü, ekonomiyi yönlen
dirme su götürür, Nitekim, burada, geldik bu kadar lafı söyledik; daha onda birini söyleme
dik; gözümüz saatte, bakıyoruz, Sayın Başkan "Zamanınız doldu" demesin diye kendimizi 
ayarlamaya çalışıyoruz. 

Netice itibariyle, ekonomiyi Cumhurbaşkanları yönlendirmeye kalkarsa, o, sorumsuz bir 
Cumhurbaşkanının sorumlu işler yapması demektir ve taraf da olur. Çünkü, ekonomi, aslın
da, siyasî partileri birbirinden ayıran görüşleri içine alır. Ne olur?.. Benim görüşüm sizin görü
şünüzden farklıdır, sizin görüşünüz başka bir grubun görüşünden farklıdır... Biz onun için va
rız, biz rekabet için varız; yoksa, örnek fikir için var değiliz. Hangimizinkinin en iyi olduğunu 
da, tezimizden, antitezimizden, rekabet yaparak, millet çıkaracaktır. Bu rekabettir, Türkiye'ye 
her şeyi kazandıracak olan. Eğer, tarafsız olması lazım gelen kişi, "Ben ekonomiyi yönlendiririm" 
derse, taraf olur; o zaman, Cumhurbaşkanlığı makamı boş kalır, bir Cumhurbaşkanlığı boşlu
ğu olur. 

FERÎT BORA (Diyarbakır) — Zaten boş. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu da tartışılır.. 
Yani, "Türkiye'de ne yaparsam bu ülke bunu kaldırır...' Hayır, kaldırmaz ve bu olur. Ga

yet açıklıkla söylüyorum. O zaman ne olur? Bakınız, Türk halkına karşı, Parlamentoya karşı, 
kazaî organa karşı, Hükümet sorumludur, Hükümet Başkanı sorumludur. Davul Hükümetin 
omuzunda, tokmak Çankaya'nın elinde!... Bu davulla iş görülmez?! Gayet açık söylüyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — O sizin görüşünüz. 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Zaman zaman, yine burada konuşuluyor, bizim 
Hükümet çıkıp diyebiliyor ki, "efendim, biz serbest ekonomi politikası yürütüyoruz." Keşke 
yürütseniz, serbest ekonomi politikasını. Yalnız, birçok şeylerde olduğu gibi, söylediğinizle, yap
tığınız terstir. Türkiye, keşke serbest ekonomi politikası yürütse! Bana göre, başka birisi buna 
muterizdfr. Türkiye, çok kötü, adı konmamış bir devlet müdahalesiyle yürüyen ekonomi poli
tikası yürütüyor, öyle olmasa, Sayın özal "ekonomiyi ben yönlendiririm". Niye desin? Yani, 
devletin yönlendirme ihtiyacı var ki, ondan diyor. 

Bakın, bir defa, serbest ekonomi politikası dediğiniz zaman, burada evvela kurs serbesti
ydi ve faiz serbestiydi asıldır. Faizi de, kuru da bir süre serbest bırakmış olan Türkiye, kuru 
getirmiş 2 200 liralarda tutmuştur. Kur'un bugünkü gerçek değeri, bundan 1 000 lira daha faz
ladır. Evet, şimdi soruyorum; acaba, yüzde 70 enflasyon, yüzde 30 kurda düzeltme... Bu yüzde 
40 farkı muhafaza edebilecek misiniz? Çünkü, bu devalüasyon olayının kökünde enflasyon 
yatar. Eğer, bir ülkede fiyatlar değişmese, ülke parasını değersiz hale getirmez. Parasını değer
siz hale getirir; dışarıya uymak için getirir. Dışarıya niçin uyacaktır? Bir kere, pariteler düz-
günse, kur eğer sağlam kur ise, fiyatlara göre onu ayarlayacaktır. Ayarlamış... O zaman, doları 
280 liradan 2 200 liraya niye getirdiniz? 1983 yılında devleti teslim aldığınız zaman doları 280 
liradan 2 200 liraya niye getirdiniz? 

Ben size, doları 1 000 lira daha artırın demiyorum, yani doları 3 400 liraya çıkarın demi
yorum; ama, kendi politikanızla terssiniz. Şimdi soruyorum, Türkiye'de, düşünen herkese so
ruyorum: Enflasyon kadar, kurda değişiklik yaparak, "Faizi enflasyonun üstünde tuttum" di
yerek, "mevduat sahiplerini korudum" diyerek, buradan övünenler, acaba şimdi ne yapıyor
lar? Piyasa ekonomisinin en önemli bir tarafı odur. Hem kur, hem faiz serbest olmadıkça, hiç 
kimse sizin market ekonomiyi yürüttüğünüze falan inanmaz. 

Konvertibiliteye geçecekmişsiniz... Kim alacak 1 000 lira farkı olan parayı? Bugün, gidin 
dışarıda Türk Lirasını bozdurun bakalım, kim alıyor, kaç paraya alıyor. 

MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Japonya'da bozuyorlar; geçen gün gittik... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tyi, o zaman, hep Japonya'ya gidin. (DYP sırala

rından alkışlar) 
MÜNjR F. YAZICI (Manisa) — Almanya'da da bozuyorlar. Veriyoruz Türk Lirasını, bo

zuyorlar. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bozar da, kaça bozuyor? Mesele odur. 
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Türk Lirasını veriyoruz, bozuyorlar. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Efendim, bozar da kaça bozuyor? Bedava mana

sında bozuyorsa, neye yarar?!.. 
MÜNtR E YAZICI (Manisa) — Ama, siz, "bozmuyorlar" dediniz. On sene evvel, Türk 

Lirasını almıyorlardı. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, devletin ekonomideki yerine gelince:' Devlet, 

gayri safî millî hâsılanın yüzde 60'ını yönlendiriyor. Devlet, 8 tane temel mal ve hizmetin tek 
üreticisi. Nasıl olacak bu piyasa ekonomisi? Sabahleyin kalkıyorsunuz, devletin ürettiği malla
ra zam yapıyorsunuz. Akaryakıta zam yapıyorsunuz. "Biz yapmıyoruz efendim, akaryakıt ser
besttir..." Dünyada akaryakıt fiyatları düşerken, Türkiye, mazotu bir senede, 600 liradan 1 200 
liraya getirmiş. Mazot, Türkiye'nin, üretimde kullandığı çok önemli bir nesnedir. 
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Benzini aynı şeye getirmiş. 
Temel malları siz üretiyorsunuz, fiyatını siz tayin ediyorsunuz. Temel malların fiyatını siz 

vergi metaı olarak tayin ediyorsunuz. Temel mallar bir nevi vergi alma hadisesi haline gelmiş. 
8 malın da hemen hemen yarısını siz tayin ediyorsunuz. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinde 
yapılan araştırmadan şu çıkıyor: Bu 500 şirket içinde kârın yüzde 45'ini devlet şirketleri yapı
yor. Devlet, 800 bin kişiyi bu KİT'lerde çalıştırıyor ve ithalatın yüzde 50'sini devlet yapıyor. 
Finans sektöründe 8 tane kamu sermayeli banka, 4 tane kalkınma ve yatırım bankası bulunu
yor ve bunlar toplam mevduatın da yüzde 89'la yüzde 52,5'ine sahip oluyorlar. Yüzde 35'ten 
52,5'e çıkmış. Yani, ülkenin mevduatının yüzde 52,5'i sizin elinizde ve bu bankaların hepsi de 
Başbakana bağlı. Peki, parasını yönlendiriyorsunuz, fiyatını yönlendiriyorsunuz, döviz kuru
nu yönlendiriyorsunuz, faizini yönlendiriyorsunuz; bunun neresi serbest piyasa ekonomisi? her 
gün aldığınız kararlarla da, Türkiye'nin müteşebbislerine, "Hadi çalışın" diyorsunuz. Her al
dığınız teşvik kararı, bir süre sonra risk meydana getiriyor. O yüzden de yatırım yok; ufak te
fek şeyler. 

Merkez Bankası imkânlarının yüzde 74'ünü, sermaye piyasası imkânlarının yüzde 90'ını 
kullanıyorsunuz. Devlet borçlanıyor. Bu bütçe ile de, devlet 10 trilyon civarında yeniden borç
lanmak mecburiyetindedir. Gayri safî millî hâsılanın yüzde 10'u kadar borçlanıyorsunuz, gayri 
safî millî hâsılanın yüzde 10'u kadar iç ve dış borçların faizini ödüyorsunuz, ondan sonra, or-
tadireği, sosyal devleti ortadan kaldırıyorsunuz, sonra da buradan yahut da televizyondan, rad
yodan, "Vatandaşlar, geleceğe ümitle bakın" diyorsunuz. Nasıl bakacak vatandaşlar ümitle? 
Hangi geleceğe, nasıl bakacaklar ümitle? 

Sayın milletvekilleri, söyleyeceğim şeylerin çoğunu söylemek imkânım yoktur, çünkü za
man o kadardır. Denebilecektir ki, işte, iki saat... tki saat da... Türkiye'nin işleri, iki saatte 
anlatılamayacak kadar çok. Geri kalacak kısmını da bütçenin sonunda söyleriz. Bütçe görüş
melerinin son gününün de televizyona açık olmasını önemli sayıyorum. Meclisin televizyon
dan daha çok yararlanması gereğinin, halkın bu Meclise olan itibarını artıracağı kanaatinde
yim. Meclisin, eğer halkın nazarında birtakım beğenilmeyen tarafları varsa, onları da düzelti
riz; o bizim görevimiz olur. Yani, Halk televizyondan Meclisi görür de, susunu beğenmez, bu
sunu beğenmez gibi endişeler varsa, onları düzeltmek de bizim boynumuzun borcu olur. 

Şimdi, zaman zaman, yine Hükümet sözcüleri, "İktidar Partisiyiz, milletten aldığımız yet
kiyi kullanarak Cumhurbaşkanı seçtik, hükümet kurduk. Göreve milletten aldığımız yetkiyle 
devam ediyoruz" diyorlar. Başka bir şey demeleri mümkün olmadığı için diyorlar. Gerçek öyle 
değildir. 26 Mart ne olacak? 26 Martın üstüne bir bardak soğuk su içemezsiniz. Gayet açıklık
la söylüyorum... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Aydoğmuş ne oldu?.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Aydoğmuş, gündoğmuş... Gelin boyunuzun öl
çüsünü millet size versin. Tamam mı?.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) O zaman görün, 
ay mı doğmuş, gün mü? Tamam mı?.. Madem bu kadar cesaretiniz var da, niye benim çağrıma 
uyamıyorsunuz? 

Bakın, 26 Mart, arkanızda yüzde 21,75... Arkanızdaki bu 21,75'le ülkenin ne iç meselele
rini, ne de dış meselelerini çözemezsiniz. 
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MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 1987'de ne oldu? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 1987'de aldığınız oy dahi -bakınız, Yunanistan'

da yüzde 46,5'le hükümet kurulamadı- size burada yüzde 65 sandalye ile oturma hakkını ver
mez. Seçim, "bir defaya mahsus yapılır, 5 sene milletin iradesi askıya alınır" şeklinde anlaşıla
maz. Seçim, bir kira mukavelesi değildir ki, kira mukavelesini zamanı gelmeden evvel boza
mazsınız diye bir şey olsun. Burada, üstün irade, halktır, siz değilsiniz. Halk, 1987'de, iradesi
ni sizin cebinize koymuş değildir; halk sizi seçmiştir; iradesi kendi elindedir. 1989'da da sizi 
reddetmiştir. Nasıl reddetmesin ki?... Halkı, pahalılığa, yoksulluğa, haksızlığa, sefalete, işsiz
liğe mahkûm etmişsiniz. 

YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Belediyelerle Meclisi karıştırıyorsunuz galiba. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu durumunuzla, ülkenin hiçbir meselesini çöze
mezsiniz. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Ne ilgisi var?.. Türkiye'yi belediyeler mi yö
netiyor? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyi ispata çalışıyorsunuz? Halksız iktidar olu
namaz. 26 Mart 1989'u yok sayamazsınız. 26 Mart 1989'u yok saydığınız takdirde, halkın hü
kümranlık anlayışına ters düşersiniz. Ne kadar ısrar ederseniz, o kadar kaybedersiniz. "Size 
ne?" diyebilirsiniz. "Nasıl olsa, biz gelecek seçimde buraya gelmemeyi göze aldık" diyorsa
nız, bildiğinizi yapın. 

Bu bütçenin, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar su
nuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirel. 

.Sayın milletvekilleri, öğleden evvelki çalışma müddetimizin tamamlanmasına 20 dakika 
kalmıştır. Bu itibarla, konuşmanın bölünmemesi bakımından, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubuna öğleden sonraki oturumda söz vereceğim. 

Saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.42 

————— • — — — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13.30 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

• 

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

1. — 1990 Mali Yüı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) (S. 
Sayısı : 281) (Devam) 

2. — 1988 Malt Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı : 287) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Devam) 

4. — 1988 Malî Yüı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1988 Malî Yüı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı: 288) (Devam) 

BAŞKAN — 44 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Danışma Kurulu toplantısına Grubumuz adı
na ben katılmıştım. Toplantının öğleden sonra saat 14.00'te açılması şeklinde bir karar alın
mıştı. Şimdi görüyoruz ki, toplantının saat 14.00'te açılacağını düşünen arkadaşlarımızın ço
ğu Genel Kurul salonunda yok. İsterseniz, önerimiz şöyle olsun : Toplantıyı açıp, saat 14.00'e 
erteleyin. Aksine bir uygulamayı Başkanlık Divanı da yapamaz, 

KADİR DEMİR (Konya) — Karar Meclis Başkamnındır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — öyle şey yok! Danışma Kurulu kararının aksine keyfi tutum 
yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hakikaten, Danışma Kurulunun kararı, öğleden sonra
ki toplantının saatinin 14.00'te olması şeklinde idi. Yalnız, biz arkadaşlarla bunu konuşurken, 
eğer öğleden evvelki görüşmeler saat 12.30'a kadar tamamlanırsa, görüşmelere saat 13.30'da 
devam etmek şeklinde görüşmüştük. Yani, Danışma Kurulunda diğer arkadaşlar da bulunu
yordu. Sebebi de, TRT'nin bu naklen yayınının haberlerden evvel tamamlanması zorunluluğu 
vardı. Eğer çok büyük bir zorunluluk yoksa, devam edelim; yok, illa ara verilmesini istiyorsanız 
on dakikalık bir ara verelim; ama şunu bilin ki, TRT'nin bu yayın yönünden de rahatsızlığı var. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkanım, iyi niyetle yaptığınız; ama bir anane 
oluşmamasını temenni ettiğimiz bir tasarrufunuz üzerinde söz istiyorum. 

, BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Başkanlık kürsü
sünde maksatlı ve bilinçli bir şekilde tçtüzüğe aykırı hareketlere çok şahit olduk; ancak, taraf
sızlığına güvenimizi devam ettirmek istediğimiz Sayın Başkanın, bir maksat olmadan iyi niyet
le yaptığı bir hatalı uygulamayı gelenek oluşturmasını önlemek açısıyla vurgulamak ve zabıtla
ra geçirmek istiyorum. 

Meclis Genel Kurulunun toplantı saatleri, toplantının başlama saati, hiçbir zaman, TRT'nin 
sorunlarına, hiçbir zaman başka bir nedene bağlanamaz. Toplantı saati, Danışma Kurulunda 
görüşülür, Meclisin kararıyla kesinlesin öğleden sonraki toplantı saat 14.00 olarak Yüce Ge
nel Kurulun kararıyla kesinleşmiş durumdadır, öğleden önceki oturum daha önce bitmiş olsa 
dahi, öğleden sonraki oturumun saat 14.00'ten Önce başlaması doğru değildir. Kaldı ki, Sayın 
Başkanın, "Saat 13.30'da toplanacağız" diye sabah oturumunu kapatması üzerine, aradaki 
bu tenkit ettiğimiz uygulamadan doğan faslı kapatmak için, "bir 10 dakika kürsüye geç çıka
yım, 15 dakika bekleyeyim" gibi uygulamaları yerleştirmesi de doğru değildir. Ne tçtüzüğe uy
gundur ne de Meclis geleneklerine uygundur. 

Bu nedenle, Yüce Kurulun aldığı karara saygı duymak bakımından -önce bizler buna say
gı duymaya mecburuz- Sayın Başkanın, oturumu saat 14.00'te toplanmak üzere tatil etmesini 
öneriyorum. Takdirlerine arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu kararı, gerçekte, saat 14.00'tür; an
cak, bizim saat 13.00'e kadar da devam etmek zorunluluğumuz vardı, öğleden önceki otu
rumda sırası gelen sayın konuşmacıya 20 dakika (yani saat 13.00'e kadar) konuşma imkânı 
vermem lazımdı. Ben, konuşma bütünlüğünün sağlanması bakımından, bu yapılacak konuş
mayı o yönüyle, saat 13.00'e kadar devam ettirmeyip, ertelemiştim. Ayrıca da, bu konunun, 
Danışma Kurulunda bir ölçüde görüşüldüğü kanaatindeydim; fakat, bu yöndeki bir ısrar kar
şısında ben... (ANAP sıralarından "Oylayın Sayın Başkan" sesleri) 

Birleşime, saat 14.00'e kadar ara veriyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Kapanma Saati : 13.40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

——^—— » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) (S; 
Sayısı : 281) (Devam) 

2. — 1988 Malî Ytlt Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı : 287) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Devam) 

4. — 1988 Malî Yüı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı: 288) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erdal İnönü'de. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1990 Malî Yılı Bütçe Tasarısı ve 1988 Yılı Kesinhesap Raporu üzerindeki görüşmeler, ülkemiz
deki siyasal gelişmelerin önemli bir aşamasında, bir dönüm noktasında gerçekleşiyor. Sosyal
demokrat Halkçı Parti adına, sizlere, bütçe üzerindeki görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi ve 
önerilerimizi sunmak için huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bizi televizyonları başında izleyen bütün vatandaşlarıma da en iyi dileklerimi, saygılarımı 
iletirim. 

Sayın milletvekilleri, aslında, 1990 bütçesi üzerinde söyleyeceğim şeyler, geçen yıl bütçesi 
üzerinde, önceki yıl bütçesi üzerinde söylediğim şeylerin hemen hemen aynısı olacaktır. Ara
daki fark, sadece, olumsuz noktaların, halkımızı sıkıntıya düşüren gelişmelerin artmış olmasıdır. 

Bütçe, gene bir borç bütçesidir. Daha başlangıçtaki açık, artmıştır. Enflasyonu, pahalılığı 
durduramayacak, gene körükleyecektir; bellidir. Bütçenin büyük çoğunluğu transfer harcama-
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larına, cari harcamalara, yani borç ödemelerine ve personel ödemelerine ayrılmıştır; ama, işçi
mizin, memurumuzun, emeklimizin ücretleri, maaşları, gene, enflasyonun çok altında kala
caktır. Yatırım için ayrılan pay daha da azalmıştır. ANAP politikaları devam etmektedir ve 
halka getirdiği, zamlar, pahalılık, geçim sıkıntısı, işsizlik... Parası olmayana hastane yok, ilaç 
yok; parası olmayana eğitim yok anlayışları devam etmektedir. 

Sayın Başbakan, Hükümet Programını okurken, zaten, "eski hükümet programının aynı
sı olduğunu" itiraf.etmişti. Eski hükümetin devamı; yani, Türkiye'yi, altı yıl sonunda, kalkın
ma hızı sıfıra yaklaşmış, fiyatları yılda yüzde 80 oranında artan, gelir dağılımı sürekli bozulan 
bir ülke haline getiren politikalar devam etmektedir. 

Bu nedenle, bizim eleştirilerimiz de, bu politikalara geçen yılda yaptığımız eleştirilere ben
zeyecektir; ama bu yılın apayrı bir önemi var; çünkü, arada bir seçim yapıldı; 26 Martta bütün 
yurtta, belediyeler, il ve belediye genel meclisleri için seçim yapıldı. Yüzde 78,2 oranında, gö
rülmemiş bir çoğunlukla, seçmenler, 26 Martta, ANAP politikalarını reddettiler; altı yıldır yü
rürlükte olan ANAP politikalarının değişmesini istediklerini söylediler. O seçim kampanya
sında, her ilde, her ilçede, her kasabada ve köyde; televizyonda yapılan konuşmalarda sürekli 
dile getirilen konu, iktidar politikalarıydı, iktidarın uygulamalarıydı. İktidar sözcüleri, en baş
ta Sayın özal olmak üzere, bu politikaları savundular. Biz de bunları eleştirdik; bunlar halkın 
yararına değildir, zararınadır dedik. Halk hakem oldu ve 26 Martta, ANAP'ı, yüzde 21,8 oyla 
3 üncü parti haline düşürerek, bize hak verdi, ANAP politikalarının değişmesini istediğini gös
terdi. Şimdi ne hakla, halkın, açıkça reddettiği bu politikaları yürütmeye devam edecek bir 
bütçeyi Meclise getiriyor tktidar Partisi? Bunu anlamaya imkân yoktur. 

Halkın desteğini 26 Martta bu kadar açıkça kaybettikten sonra, yapılması gereken baş
kaydı; bir an önce seçime giderek, halkın güvenini kazanabilecek bir hükümetin yeni Meclis
ten çıkması olanağını sağlamaktı. Bu yapılmadı. Onun yerine, ANAP, kendi kendine gelin gü
vey olarak, önce bir hükümet değişikliği yaptı, sonra bir Cumhurbaşkanı seçti, sonra yeni bir 
hükümet değişikliği yaptı; yeni bir hükümet kurdu görünüşte. Bunlar, -dikkatinizi çekerim-
yalnız halkın desteği olmadan yapılmadı, aynı zamanda, halkın eğilimlerine karşı yapıldı. 

Şimdi, aynı politikaları devam ettirecek bir bütçeyi Meclise getirmek... işte bu da halkın 
zıddına gidecek bir harekettir. Böyle davranan bir iktidarın bakanlarının, halkımızın karşısına 
çıkamamaları, çıktıkları zaman tepki görmeleri kaçınılmazdır. 

Sayın milletvekilleri, her gün görüyoruz ki, seçimden kaçmak, ANAP'a bir şey kazandır
mıyor, sadece itibar kaybettiriyor. Bir ay önce, yeni Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Bu seçim, 
12 Eylül 1980 müdahalesiyle demokrasimiz kesintiye uğradıktan sonra, ara dönemde kabul edilen 
ve yedi yıldır uygulanan Anayasaya göre yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Onun için, 
özel, ayrı bir önem taşıyordu. 

Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi, uyarılarımız doğrultusunda, bu seçimi, ara dönem
den sonra yaşadığımız demokrasiye geçiş süresi boyunca, adım adım kendisini gösteren halk 
iradesi doğrultusunda gerçekleştirebilseydi, bugün, Türkiye'nin görünümü bambaşka olurdu; 
ülkemizde, tümüyle, demokratik, iyimser bir hava eserdi. Ne yazık ki, bu olmadı. Kişisel çıkar 
endişeleri öne geçti, önseçime gidilirse, bir daha seçilememek korkusu Meclisteki ANAP Gru
bunun basiretini bağladı. Bu seçimin, Anayasaya uygun olarak, en az 3'te 2'Iik bir çoğunluk 
sağlayacak şekilde, Meclisteki bütün siyasî parti gruplarının uzlaşmasıyla yapılmamış olması
nı başka türlü açıklamak olanağı yoktur. ANAP Grubu, millet iradesine aykırı olarak, kendi 
başına, kendi grup başkanını seçer gibi, Cumhurbaşkanını seçti. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Seçti de ne oldu? Gündeme yeni bir huzursuzluk geldi. Ülkemizin, ANAP döneminde gi
derek kördüğüm haline gelmiş sorunları; sürekli hayat pahalılığı, çığ gibi artan işsizlik, orta
dan kaybolan sağlık hizmetleri, gençliğin elinden kaçan eğitim olanakları, iç ve dış borçlar, 
güneydoğudaki terör olayları, -halkımızı son derecede huzursuzluğa düşüren olaylar- dış iliş
kilerde yeniden beliren düşmanca eğilimler; bütün bunlar, gerçekçi çözüm girişimleri bekler
ken, tek bir kişinin çıkarı ve inadı uğruna, halkımızın, devletin en üst kademelerine karşı bir 
güvensizlik ve tepki ortamına sokuldu. Bütün sorunlar çözülmeyi beklerken, hepsini unuttu
racak başka bir sorun gündeme geldi. Halkımızın, bu garip cumhurbaşkanlığı seçimini büyük 
bir suskunluk, çok zor zaptedilen bir kızgınlık ve tepki içinde karşıladığını görüyoruz. Böyle 
bir sonucun doğmasına katkıda bulunanlar, bu sorumluluğun altından nasıl kalkacaklar?.. Kal
kabilecekler mi?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, halkımız, açıkça ortaya koyduğu iradesine karşı gösterilen bu duyar
sızlığı ve bu saygısızlığı affetmeyecektir. Affetmediğini de ilk genel geçimde gösterecektir. Ana
vatan Partisi, bu vurdumduymazlığının bedelini çok ağır ödeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP milletvekillerinin, muhalefetin katılmadığı toplantılarda kendi 
kendilerine Cumhurbaşkanı seçmeleri, bütün devlet yapımızı altüst etmiştir, her şeyi karmaka
rışık etmiştir. (ANAP sıralarından ''Gelseydiniz, yasakladık mı?.." sesleri) 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Siz katılmadığınız diye biz de mi katılmayacaktık?.. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, devletin en üst or

ganlarının; Meclis Başkanlığının, Başbakanlığın yara aldıklarını, saygınlıklarını kaybetmeye baş
ladıklarını gördük. Böyle olacağı belliydi, açıktı. 

Halkın desteğini, güvenini kaybetmiş, 26 Mart seçimlerinde ancak yüzde 21,8 oranında 
oy alabilmiş bir partinin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna zorla oturtulursa, tabiî 
böyle olur. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Zorla değil, seçimle oldu. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bakınız, Sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra, gö

revinde tarafsız kalacağına dair yemin ettiğini hemen unutmuştur. Hâlâ, ANAP Genel Başka
nı ve Başbakanmış gibi davranmaya devam ediyor. ANAP Genel Kongresine müdahale etmiş, 
genel başkan seçiminin istediği doğrultuda olması için açıkça mücadele etmiştir. Bunlar olma
dı mı? 

TALAT İÇÖZ (İstanbul) — Öyle bir şey olmadı. 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Gördünüz mü?.. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ben orada yoktum. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Beyefendi, davet ettik sizi... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ANAP Genel Kongresinden başka Başbakanın atanma

sında yapılan işlere bakın... Atadığı Başbakana, bakanlarını belirleme fırsatı bile vermemiştir. 
Ülkede bağımsız ve kararlarını özgürce alan bir Başbakanın mevcut olduğu izlenimini yarat
maya önem vermemiştir, buna gerek görmemiştir; Başbakanla birlikte, bütün bakanları kendi
si seçmiştir. Bunu herkes biliyor. Siz de biliyorsunuz sayın milletvekilleri... (ANAP sıraların
dan gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın özal bunlarla yetinmedi; sanki Başbakan kendisiymiş gibi, "ekonominin yönetimi
ni elinde tuttuğunu" ilan ediyor, muhalefetle polemiğe girecek tarzda demeçler veriyor, muha-
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lefeti karalamaya çalışıyor ve bütün bunları televizyon ekranından yayınlatıyor. Halkımız iste
se de istemese de, her gün, televizyonda, en az on dakika Sayın özal'ı izlemek zorunda bırakı
lıyor. Bütün bu davranışların nedeni, Sayın özal'ın kendisini her gün televizyonda görme ar
zusuyla, alışkanlığıyla açıklanamaz; çünkü, iş orada kalmıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çalıştığı her gün, Sayın özal Mçclise geliyor; burada, ANAP heyetlerini, ANAP milletve
killerini kabul ediyor, onlara talimat veriyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HtLMt BtÇER (Sinop) — Siz de gidin. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin sayın milletvekilleri... 
Birkaç gün önce, Mecliste, bir milletvekili arkadaşımız, Sayın özal'ın Mecliste çalışması

nın ne kadar yanlış olduğunu anlattı. Bu konuşmaya cevap veren bir Devlet Bakanımız, Sayın 
özal'ın demokrasiye son derece ters olan bu tutumunu savunabilmek için, çıktı, "Cumhur
başkanı istediği her yerde çalışabilir; onun gittiği her yer Cumhurbaşkanlığı olur" dedi. (ANAP 
sıralarından "Doğru söylemiş" sesleri) 

tşte biz de bunu söylüyorutz. Bu yüzden de, Meclisin hakkını, yani milletin hakkını koru
ma mücâdelesi veriyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Cumhurbaşkanının her gittiği yer Cumhurbaşkanlığı olur... Meclise geldi, Meclis, Cum
hurbaşkanlığı oldu... Peki, Meclis nereye gidecek? Meclis nasıl bağımsız çalışacak? (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Devlet Bakanı, burada, yanlışlıkla, kralların anlayışını dile 
getirmiştir; hem de bugünkü kralların değil, eski kralların... Eskiden, kral, ülkesinde dilediği 
yere giderdi, dilediği işi yapardı, onun hikmetinden sual olunmazdı. Cumhuriyette böyle şey 
yoktur... 

TALAT İÇÖZ (İstanbul) — İsmet İnönü'yü mü kastadiyorsun? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Cumhuriyetten bahsediyorum. Cumhuriyette böyle şey yok

tur. Parlamenter demokraside bu tür laubaliliklere izin verilemez. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, bütçe üzerinde konuşması gerekiyor. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Anlaşılan, Sayın özal'ın amacı; keyfi yönetimini adım adım 

gerçekleştirmektir, halkı da buna alıştırmaktır; ama herkes bilsin ki, halktan aldığımız güçle, 
bu keyfi yönetime karşı çıkacağız. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bu davranışların kaynağı korkudur. Sayın özal, gelecek ik
tidarımızdan korkuyor. Onun için partisini ve hükümetini kendisi hâlâ yönetmeye çalışıyor... 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — İlk önce kurultayı hallet, ondan sonra iktidar olmayı düşü
nürsün. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, buna izin vermeyiniz. Meclisin ve de
mokrasinin saygınlığını koruyunuz. Bunun için seçildiniz, bunun için seçildik, bunun için an-
diçtik. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye'de Cumhurbaşkanı var mı? (ANAP sıralarından "Var, 
var" sesleri) Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ANAP Grubunun seçtiği bir Cumhurbaş
kanı var. Hergün televizyonda varlığını gösteriyor; ama, Sayın özal, tarafsızlık andını her gün 
açıkça ihlal ederse; ülkede Anayasanın istediği koşullara uygun bir Cumhurbaşkanı olduğu söy
lenebilir mi? (SHP sıralarından alkışlar) Elbet söylenemez. Zaten, halkımız da söylemiyor, biz 
de söylemiyoruz; sayın ANAP milletvekilleri, siz de söylemiyorsunuz; ama içinizden söylemi
yorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, peki, bugün ülkemizde bir Başbakan var mı? (ANAP sıralarından 
"Var, var" sesleri, SHP sıralarından alkışlar) Evet, ANAP Grubundan güvenoyu almış Sayın 
Akbulut var; ama bakanlarını kendi seçmemiş... 

HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — Size ne beyefendi... (SHP sıralarından "Ne demek size ne?" 
sesleri) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hükümet Programının, kendi eseri gibi görünmesi için 
bile çaba sarf etmemiş. (SHP sıralarından alkışlar) Her haliyle, Sayın Akbulut, Sayın özaPın 
talimatı doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor. Böyle bir Başbakanın, Anayasanın istediği 
bir biçimde, Başbakanlık görevlerini yapabileceği söylenebilir mi? Elbet söylenemez. Bunlar, 
ülkenin temel sorunlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, nitekim, son zamlardan, vatandaşlarımız Akbulut politikasını değil, 
özal politikasını sorumlu tutuyor. Her gün artan fiyatların, dayanılmaz hayat pahalılığının so
rumlusu, vatandaşımızın gözünde, Sayın Akbulut değil, Sayın özaPdır ve kuşkusuz, işin ger
çeği de budur. 

Bugün, ülkede Başbakanın, tktidar Partisi Genel Başkanının işlevlerini yapan bir Cum
hurbaşkanı vardır; ama Anayasanın aradığı şartlara uyan bir Cumhurbaşkanı... tşte o yoktur. 

Şimdi, biz bu bütçede kimi eleştiriyoruz? (ANAP sıralarından "Cumhurbaşkanını" ses
leri) Kimi eleştireceğiz? Başbakanı mı, Cumhurbaşkanını mı? Hangisi işleri yönetiyor? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, bugün, yasal durumla gerçek siyasal durum arasında, ke
sin ve ciddî bir zıtlık vardır. Herkesi rahatsız eden bu zıtlık, bu uçurum nasıl kapanacak? Ta
biî, halkın iradesiyle, yani seçimlerle. 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart belediye seçimlerinin bilinen sonuçları ortadayken, cumhur
başkanlığı seçiminin şu veya bu şekilde yapılması, erken genel seçim intiyacını ortadan kaldı
ramaz; bu istek, bu ihtiyaç halkımız tarafından gündeme getirilmiştir dedim. Seçimden evvel 
söyledim, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. 

Cumhurbaşkanının tek başına ANAP Grubu tarafından belirlenmiş olmasına halkın yay
gın tepkisi vardır. Bu tepki, genel milletvekili seçiminin erkene alınmasını daha güncel hale 
getirmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) Hatta, cumhurbaşkanlığı seçim şeklini de içeren Ana
yasa değişikliklerini daha güncel hale getirmiştir. Halkımızın özlemi haline getirmiştir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — Sizin özleminiz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Evet, erken genel seçimin önündeki tek engel, Büyük Mil

let Meclisinde çoğunluğu hâlâ elinde tutan ANAP Grubudur; ANAP milletvekillerinin seçim 
korkusu, yeniden seçilememe endişesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — Çatlasanız da patlasanız da 1992'ye kadar devam. 

ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Ama, biliniz ki, sayın milletvekilleri, hiçbir kişisel kaygı, 
halkın, milletin iradesinin üzerine çıkamaz. Toplumumuzun bugün yaşadığı siyasal ve ekono
mik bunalımı aşacak yolun kapısı, millî iradeyi bir an önce egemen kılacak bir erken seçimle 
açılır. Bu nedenle, erken genel seçimi istemeye, bu yolda çaba sarf etmeye, her fırsatı bu yolda 
değerlendirmeye devam edeceğiz, bunu da biliniz. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, en büyük sorumluluk hangi yetkilide bulunursa bulunsun, talimat
ları kim verirse versin, bilinen gerçek şudur: ANAP iktidarının politikalarının halkımıza yük
lediği sıkıntılar, bugün doruğa ulaşmıştır, dayanılmaz düzeye varmıştır, onun ötesine geçmiş
tir. Ardı arkası kesilmeyen ANAP zamlarını, millî bir felaket olarak ilan ediyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) Zamlar, istisnasız, her seçimden sonra geliyor, her sefer daha insafsız geli
yor. Sadece şekere bir yıl içinde yapılan zamlar yüzde 150'ye ulaştı. (Tozşekere yüzede 130, kes-
meşekere yüzde 166) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Şeker pancarına ne kadar zam yapıldı? 

ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Temel ihtiyaç maddelerine devlet eliyle yapılan bu zamlar, 
pahalılık yangınını alevlendiriyor. Tüketici fiyatlarında kasım ayını da içine alan onbir aylık 
artış, gene yüzde 70'tir. Aralık ayındaki fiyat artışlarıyla, pahalılık, geçen yılın yüzde 80 düze
yine varacaktır. 

Bu pahalılığın, geçim sıkıntısının yükünü kim çekiyor? Gene köylümüz, gene, çiftçimiz, 
gene, işçimiz, gene esnaf ve sanatkârımız, memurlarımız, emekli, dul, yetim kardeşlerimiz... 

Devletin kendi resmî rakamlarıyla, hayat pahalılığının yüzde 80'lere tırmandığı görü
lürken, Hükümet, memur, maaş katsayısını, ancak memurlarımıza ilk altı ayda yüzde 24 civa
rında bir artış verecek şekilde belirledi. 

Bu arada, sayın milletvekilleri, milletvekillerinin genç yaşta emekli olmasını sağlayacak; 
ama ayrıcalıklı bir işlem olacağı için kamuoyunun tepkisini çeken yasa önerisine grup olarak 
karşı çıktık; yasalaşırsa, Anayasa Mahkemesine gideceğimizi bir kez daha duyurmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimizi, besicimizi giderek yoksullaştıran; gübreyi, tohumu, ilacı, 
yemi pahalüandıran; ama ürünün gerçek değerini vermeyen, peşin ödemeden kaçınan, Ziraat 
Bankasının hizmetlerini kısırlaştıran, kooperatiflerin etkinliğini engelleyen ANAP politikala
rı, bu yıl da aynen sürdü. 

Şimdi aldığım bir haberde, Fiskobirlik'e 15 Ekimde fındık teslim eden üreticilerin, parala
rını ancak bugün alabildiklerini; aradan iki ay geçmesine rağmen, "peşin ödeme" denilen şe
yin iki ay sonra ancak gerçekleştiğini öğrendim. 

Köylümüz, bu yıl, bir de, elli yıldır görülmeyen büyük bir kuraklık yaşadı. Hükümet, ku
raklıktan yüzde 40'tan fazla zarar gören çiftçilerin S milyon liraya kadar olan borçlarının faiz
siz olarak bir yıl erteleneceğini vaat etti; ama bu vaat gerçekleşmedi. Bu vaadin uygulanması, 
köylü vatandaşlarımız arasında haksızlık yaratan bir eziyet haline dönüştü. 

Hükümet programını eleştirirken de Mecliste söylemiştim : Bu eziyeti köylümüze niçin 
çektiriyorsunuz?.. Kuraklıktan, herkes, derece derece zarar gördü. Ayırım yapmadan, bütün 
çiftçilerimizin borçlarını erteleyin dedim. Hükümetten hâlâ bir cevap çıkmadı; gene bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, esnaf ve sanatkarlarımızla işçilerimizi ilgilinderin iki ayrı 
konuda Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvurulardan olumlu sonuçlar almakta olduğu
muzu bilginize sunmak isterim, özellikle, esnaf ve sanatkârlarımızı yakından ilgilendiren geçi
ci vergi ve hayat standardı esasına dayallı vergilendirme konularındaki haksız ve adaletsiz uy
gulamalar, bu keyfî vergilendirmeler, iptal edilmiştir. 
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Geçici Verginin iptal edilen hükümleri, özünde, vergi değildi; vatandaşın cebinden mutla
ka belli miktarda para almayı amaçlayan yaklaşımlardı; ancak savaş dönemlerinde uygulana
cak hükümlerdi. 

Hayalî ihracatçılara, kara para gelirlerine, büyük kazanç sahiplerine önemli boyutlarda 
istisna, muaflık tanıyan, bu kazançları vergi dışı bırakan tktidar, emeğiyle küçücük sermayesi
ni birleştirerek geçimini sağlamaya çalışan yoksul vatandaşların gırtlağına sarılmayı, bir kur
tuluş yolu, bir çıkar yol, bir ekonomik politika sanıyor. 

Kendi özgür iradesiyle kendisine iş yaratmak isteyen vatandaşlarımızı caydıran, birçok iş
yerinin kapanmasına neden olan bu vergilendirme anlayışını, Yüce Mahkeme de, maddî güce 
göre vergi ödeme ilkesine aykırı bulduğu için iptal etmiştir. Böylece, büyük kazançlar elde eden
lerin de, hayat standardı bahanesiyle vergi kaçırmaları önlenebilecektir. 

işçilerimizin süper emekliliğinin keyfî olarak dondurulması işlemi... Bunu da Anayasa Mah
kemesine götürdük. Süper emeklilere yapılan o parlak vaatlerden sonra uğradıkları acı haksız
lıkların ortadan kalkmasının bu şekilde sağlanacağım umuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yüksek yargı organlarının, Anayasayı, adaleti, insan 
haklarını koruyan bu saygın kararları karşısında iktidara düşen görev, hemen, uygun düzenle
meleri gerçekleştirerek, yüksek yargıya gerekli saygıyı göstermektir. Bu davranışı, bugüne ka
dar görmedik; umarım, yeni Hükümet eskilerinden farklı olduğunu, hiç olmazsa bu konuda 
kanıtlama fırsatını değerlendirir. 

önceki ANAP Hükümetlerinin, sendikalaşmayı önlemek için getirmiş oldukları sözleş
meli personel statüsü... Bu da, Anayasa Mahkemesince iptal edildi; biz götürmüştük, Anayasa 
Mahkemesi iptal etti, ama bu konuda, hâlâ yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Hükümetin, ar
tık, bu konuda, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmasını bekliyoruz. 

Bir başka önemli yargı kararı birkaç gün önce açıklandı. Danıştay, bir anlamda ünlü 1402 
sayılı Yasayla görevden alınmış öğretim üyelerinin üniversitedeki görevlerine dönmelerinde bir 
sakınca olmadığını, bir içtihat kararı olarak ilan etti. Dava açan öğretim üyeleri şimdi bu ka
rardan yararlanacaklar; ama, bu durumda, Meclisin yapması gereken bir şey de var. Şimdi, 
Meclisimiz, komisyonlarda bekleyen bu konuya ilişkin tasarıyı, hemen, Danıştay kararı doğ
rultusunda düzeltip, yasalaştırmalıdır. Bu konuda üniversitelerimize de görev düşüyor. Onlar 
da vakit geçirmeden, ayrılmış olan öğretim üyelerini göreve çağırmalıdırlar. 

Türk hukuku adına, Danıştayın kutlamak istediğim başka bir kararı da şudur : tyi hatır
layacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde güvenlik soruşturmalarını vaktiyle çok eleştir
dik ve bize o zaman cevap veren yetkililer, o zamanki Sayın Başbakan öyle bir şeyin artık orta
dan kalktığını uzun boylu anlatmıştı; ama durum hiç de öyle değildi. Şimdi, Danıştay, bir va
tandaşın başvurusu üzerine güvenlik soruşturmalarına ilişkin gizli yönetmeliği hukuka aykırı 
bularak iptal etmiştir. Böylece, Hükümetin, yıllarca süren oyalama ve kandırmacalarından sonra 
bir yüz karası olan bu güvenlik soruşturması işlemi de yargı kararıyla umarım son bulmuş olu
yor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tnsan Hakları Gününü birkaç gün önce ülkemizde de kutladık; ama 
üzüntüyle belirteyim ki, ara dönemin daha pek çok haksızlıkları ve insan haklarına aykırı uy
gulamaları hâlâ ortadan kaldırılmamıştır, özellikle, fikir suçlarını içeren bir affın çıkarılma
mış olması, toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. 
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Hükümetin, ölüm cezalarının infazıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdiğini gördük. Bazı 
ölüm cezalarını kaldırıyor; ama bazılarının infazı için de Meclis onayım devreden çıkararak, 
amacı belli olmayan bir fark yaratıyor. Böyle bir ayırım yapmak yanlıştır. Böyle bir ciddî ko
nu, başvuru yapılıp yapılmamasına bırakılamaz. SHP olarak biz, ölüm cezasının, ilke olarak, 
kaldırılmasına taraftarız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Görüyorum ki, yeni Hükümetin de -eski özal Hükümetleri gibi- insan hakları alanında 
yaptığı, savsaklamak, kandırmak, sorunun çözümünü bilinmedik bir zamana bırakmaktır. 

Son günlerde, 141,142 ve 163 üncü maddelerin Hükümetçe ele alındığı söylentisini duyu
yoruz. Bizim bu konudaki tutumumuz, verdiğimiz öneri ile açıktır. Biz, Türkiye'de artık dü
şünce suçu diye bir olgu olmasın diyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları da, Avrupa Topluluğunun öteki vatandaşları gibi, onlar kadar serbest düşünebil
men ve düşüncelerini açıklayabilmelidirler. Düşünceye yasak konamaz. Eğer gerçekten çağ at
lamak istiyorsanız, önce, bu yasakları, kafanızdan, sonra da yasalardan silmelisiniz. (SHP sı
ralarından alkışlar) tşte yeni Hükümet için bir fırsat daha... Hangi çağda olduğunuzu göste
rin. (SHP sıralarından alkışlar) 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — 16 milletvekilini niçin ihraç ettiğiniz? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu maddeler kalkınca, bu suçlardan 

cezaevine konulmuş vatandaşlar da kendiliğinden serbest bırakılacaktır. Ayrıca, Anayasa, Ce
za Yasası ve diğer yasaların, düşünceyi serbest bırakmaya yönelik kararlı bir anlayışla ele alı
nıp, iyice incelenmesini istiyoruz. 

Devlet, demokratik ve anayasal düzeni şiddet hareketlerine karşı zorla değiştirmek iste
yenlere karşı, elbet, yasal önlemlerle kendisini koruyacaktır; ama, düşünce suçu olmayacaktır, 
olmamalıdır. Bütün yerleşmiş demokrasilerde de durum budur. Sayın Akbulut, günlerdir, "bu 
konuyu incelediklerini ve tartışmaya açtıklarını" söylüyor; ama, henüz hiçbir ilerleme yok. iler
leme, sadece tartışmayı büyütmek, karar almayı geciktirmek doğrultusundadır. Hatta, düşün
ce suçunu kaldırmak için bu çalışmaların yapıldığını duyduğumuz zaman, bakıyoruz, birden
bire, iki şairimiz, durup dururken, konuşmaları yüzünden tutuklanıyor, günlerce, hâkim hu
zuruna çıkarılmadan gözaltında tutuluyor. 

Sayın milletvekilleri, çalışma yaşamıyla ilgili çağdışı düzenlemeler devam ediyor. Demok
ratik işçi haklarına 1982 Anayasasıyla getirilen düzenlemeyi değiştirmeye yönelik girişimleri
miz, önerilerimiz, Parlamentoda gerekli desteği görmedi. Biz, SHP olarak, insan hak ve öz
gürlükleri, düşünce özgürlükleri, yargı bağımsızlığı, üniversite özerkliği gibi temel konularda 
1982 Anayasasının yeniden ele alınması, baştan aşağı değiştirilmesi düşüncesindeyiz. İktidara 
geldiğimizde, elbette, daha demokratik, çağdaş bir anayasayı, halktan aldığımız güçle gerçek
leştireceğiz; ama bugünlerde, hiç değilse milyonlarca çalışanlarımızı yakından ilgilendiren de
ğişikliklerin öbür partilerin de destekleriyle ele alınmasını, çağdaş düzeye getirilmesini ummuştuk; 
hâlâ ummak istiyorum. SHP Grubu olarak biz, bütün bu amaçlarla anayasa değişikliği öneri
sini hazırladık. Bu değişikliğin gerçekleşmesi, bugün, halkımızın, işçilerimizin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden beklediği, önde gelen harekettir. Hayat pahalılığı altında ezilen işçilerimiz, 
tüm çalışanlar, bizden, Yüce Meclisten, bu hakların sağlanmasını istiyorlar. 

Bütün çalışanlarımıza -işçi olsun, memur olsun- örgütlenme, sendikalar kurma hakkını 
kabul etmek için daha ne bekliyoruz? Sendikaların, çalışanların haklarını koruyabilmeleri için 
etkin görev yapmalarını, niçin, yapay kurallarla engelliyorsunuz? Sendikaların, emeğiyle eko-
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nomimize bu kadar büyük katkı yapanların, ülke siyasetine ağırlıklarını koymaları doğal hak
ları değil midir? Yalnız işveren kesimi mi siyasette etkili olacaktır? Bu nasıl demokrasi anlayı
şıdır? Bu anlayışı bırakmadan Avrupa Topluluğuna nasıl girebiliriz? 

Sayın milletvekilleri, çalışma yasalarını, üyesi olduğumuz Uluslararası Çalışma örgütü
nün standartlarına uygun hale bir an önce getirmeliyiz. 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girişinde önemli bir etken olarak düşünülmesi, değer
lendirilmesi gereken başka bir sorun da, yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarıdır. Yurt dışında
ki işçilerimizin içinde bulundukları yalnızlığa Hükümetin pek önem vermediğini görüyorum. 
Yurt dışındaki işçilerimizin, bulundukları ülkelerdeki sorunlarına o ülkelerin hükümetlerinin 
çözüm getirmesini beklerken, bu konuda Türkiye de üzerine düşen çözümleri gerçekleştirmeli
dir, kendi mevzuatında gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bunlar yapılmıyor. Ailelerin birleşti
rilmesi, oturma izni, oturma hakkı konularındaki sorunlar; Türkiye'de sosyal güvenlik kurum
larına tabi hizmetleri olan işçilerimizin bu hizmetlerinin birleştirilmesindeki zorluklar... Bun
lar ele alınmamıştır, bu sorunlar giderilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki işçilerimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın hepsi
nin burada yapılan genel seçimlerde oy kullanmasını sağlayacak bir anayasal ve yasal değişikli
ği, önümüzdeki seçimlerden önce yapmalıyız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, başka bir konudan söz etmek istiyorum: Laikliğe aykırı davranışlar, 
teokratik düzen isteyen gösteriler, yavaş yavaş; ama, sürekli şekilde artmakta, yaygınlaşmakta
dır. Küçük çocuklarımıza din dersi veriliyor görünümü altında devletin kontrolü dışında yürü
tülen bir özel maksatlı eğitimle teokratik düzeni Türkiye'de özleyecek bir kuşak yetiştirilmek
tedir. Kısa görüşlü iç politika çıkarları için girişilen bu din istismarı taşkın bir gösteri halini 
alınca halkımızdan tepki görüyor; ama, bu hareket durmuyor. SHP olarak biz cumhuriyetimi
zin temel anayasal niteliklerinden biri olan laiklik ilkesinin yılmaz savunucusuyuz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Demokrasi içinde, halkın desteğiyle, laik devlet düzenini Türkiye'de koruyabileceğimize 
inanıyoruz. Bu düzenin Türkiye'de her zaman yaşayacağına inanıyoruz. Bu konuda, parti ola
rak, bize düşen görevi her zaman yapmaya devam edeceğiz; ama burada yeni bir şey söylemek 
istiyorum. Bunu, son günlerde gördüğümüz laikliğe aykırı gösteriler, özellikle türban konusu
nu açıkça teokratik düzen taraflısı bir siyasal eylem haline dönüştürenlerin taşkınlıkları karşı
sında ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, çok büyük çoğunluğu Müslüman olan halkıyla ve laik devlet düze
niyle, dünyada islam âlemi içinde apayrı bir konumdadır. Ülkemiz, Müslüman bir topluluğun 
çağdaş uygarlık içinde nasıl yerine alabileceğini altmış yıldır göstermiştir; öteki tslam ülkeleri
nin özleyip de başaramadıkları çağdaş ilerlemeleri gerçekleştirmiş bir önder ülke durumunda
dır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu noktaya kolay gelinmemiştir sayın milletvekilleri; belki bin yılı aşan bir deneyimin bi
rikimiyle gelinmiştir. Bu üstünlüğümüzü korumada din adamlarımız da üzerlerine düşen göre
vi yapmalıdırlar. Türkiye'deki yüksek din anlayışını, dinî duygulara bağlılığı, teokratik düzen 
kurma yolunda istismar etmek isteyenlere, din adamlarımız da karşı çıkmalı, seslerini yükselt
meli, teokratik düzen peşindeki eylemleri onaylamadıklarını söylemelidirler; Türkiye'de Müs
lümanlığın laik düzen içinde devam edeceğini anlatmalıdırlar; bütün tslam âlemi içinde önce 
ülkemizde ortaya çıkmış olan bu gelişmeyi fikir alanında savunmalıdırlar; çünkü, herhangi bir 
düzen, ancak fikir alanında savunulabilirse, demokrasi içinde kalıcı olabilir. 

— 64 — 



T.B.M.M. B : 44 12 . 12 . 1989 O : 3 

Sayın milletvekilleri, özal damgalı ANAP politikalarından halkımızın artık hiçbir yarar 
beklemeyeceği açıktır; kimse de beklemiyor. Bu Hükümet, ekonomide, sosyal ve kültürel ya
şamda, bilinen bu politikaları sürdürmeye devam ederse, açık söylüyorum, bu pharti sade ikti
dardan düşmekle kalmaz, belki siyaset dünyamızdan da silinip gider. "Biz yerel seçimleri kay
bettik, oyumuz yüzde 21,8'e düştü; ama bu bize bir ders oldu, genel seçime kadar oyumuzu 
yükseltip yeniden kazanacağız" sözleri masaldır, hiçbir anlamı yoktur; daha doğrusu, bunun 
anlamı, halkın verdiği dersi ANAP İktidarının hiç mi hiç anlamamış olduğudur. 

Bakınız, çok kimsenin unuttuğu bir gerçeği hatırlatayım : 28 Eylül 1986'da yapılan mil
letvekili ara seçimlerinde ANAP'ın toplam oyu yüzde 32'ye inmişti. Bir yıl sonra yapılan 1987 
erken genel seçiminde iktidar, bütün çabalarını, olanaklarım kullanmasına rağmen, oyunu an
cak 4 puan artırabiltnişti. Bugünkü, yüzde 15'lere düşmüş ANAP oylarını tekrar yüzde 36'Iara 
yükseltme olanağı kesin olarak yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) Bu nedenle vatandaşları
mız ANAP'ı bıraktılar; bütün gözler SHP'dedir, bizdedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — SHP dağılıyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bazı doğu ve güneydoğu illerimizde 
ayrılıkçı terör olaylarının geçen yıl içinde artış göstermesi, yörede, özellikle ufak ve uzak yerle
şim birimlerinde yaşayan halkımızın can ve mal güvenliğini ortadan kaldırmıştır, vatandaşın 
huzursuzluğunu son haddine çıkarmıştır. Güvenlik güçlerimiz şehitler veriyor, masum vatan
daşlarımızı ayrılıkçı PKK çeteleri hunharca öldürüyorlar. Vatandaşlarımız, kaza kurşunlarıyla 
hayatlarını kaybediyorlar. Vatandaşlarımızın tek çare olarak gördüğü, yerlerini yurtlarını bıra
kıp, batı illerine göç etmektir. 

Aylarca önce (Meclisin tatili sırasında) yörede yaptığım bir inceleme gezisi sırasında, hal
kın durumunun geçen yıllara göre daha fenalaştığını, ülke bütünlüğü açısından da tehlikenin 
daha arttığını görmüş ve bir an önce konunun Büyük Millet Meclisinde ele alınmasını istemiş
tim, bir genel görüşmenin bir an önce yapılmasını önermiştim. Meclis açılalı üç ayı geçti, hâlâ 
bu konu gündeme gelmedi; ama, sayın milletvekilleri, ayrılıkçı terör olaylarının sürdüğü böl
gelerde yaşayan vatandaşlarımızı güvenliğe, huzura kavuşturmak ve ülke bütünlüğüne yönelik 
saldırıları etkisiz hale getirmek, bugün, Hükümetin karşısındaki en önemli, en güncel konu
dur. Mecliste konuşturmamakla, unutturmaya çalışmakla konu ortadan kalkmaz, daha ağır
laşır, daha vahimlesin Sayın Başbakanın bu konuda neler düşündüğünü, sorunu çözmek için 
neler planladığını, nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu bilmek istiyorum. Çünkü, bugüne ka
dar ki açıklamalar, Hükümetin konuya yeterince ağırlık vermediğini, yeterince değer vermedi
ğini, bütün boyutlarıyla ele almadığını göstermiştir. Daha fazla beklemeye de tahammülümüz 
kalmamıştır; ülkenin tahammülü kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, geçen altı yıllık süre içinde, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal so
runları alabildiğince büyümüştür. Büyümekle de kalmamış, ağırlaşmış, zorlaşmış, vatandaşla
rımız için dayanılmaz noktalara gelmiştir. Halkımız, işçisiyle, memuruyla, köylüsü, esnafı, emek
li", dul, yetimiyle; kısacası, bütün dar gelirli, sabit gelirlileriyle, gerçek anlamda yaşam kavgası 
veriyor. Lokmalar artık aslanın ağzında değil, midesindedir. Yaşam kavgası verenler sadece bunlar 
da değil, ANAP iktidarında, gerçek sanayiciler, üretimleriyle ekonomiye katkı yapmak iste
yenler, onlar da, sanayici olmanın âdeta pişmanlığı içindeler. Bu dönem, yatırım yaparak, üre
terek iş alanı yaratmak yerine, mevcutların kapılarına kilit vurulduğu bir dönem olarak anıla-
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çaktır. ANAP İktidarının her yılı, bir önceki yılını aratmıştır. Bu açıdan, 1989 yılı, bütün ANAP 
İktidarlarının en başarısız yılı olmuştur. İşsizlik almış yürümüştür. Tek bir iş yeri için bile bin
lerce insan bugün başvuruda bulunuyor. 

Yıllardır, bu gidişin sonu yok, ekonomiyi durduracaksınız diye Hükümeti uyardık dur
duk; ama, nafile... Şimdi, devletin resmî rakamları aynı şeyi söylüyor; ekonomi durmuştur. 
1989 yılında millî gelirimiz artmadı. Daha birkaç gün önce, Maliye Bakanı, "1989 yılı için bü
yüme hızını yüzde 2 dolayında tahmin ettiklerini" açıklıyordu. Bir gün sonra ise, Devlet İsta
tistik Enstitüsü, "yüzde 1.1" dedi. Yıl daha bitmedi, şimdi hepsi tahmin; ama, neresinden ba
karsanız bakın, içinde bulunduğumuz yılda, millî gelirde artış yoktur. Yani, üretim artmıyor, 
ekonomi büyümüyor, hızla kalkınarak, gelişmiş ülkelere yetişmesi gereken Türkiye, yerinde sa
yıyor. İşte, taşkömürü, pamuk ipliği, kâğıt, sülfürikasit, gübre, sıvı gaz, mazot, ham demir, 
sıvı çelik... Son derece önemli malların üretiminde geçen yıla göre azalma olduğunu devletin 
resmî rakamları gösteriyor. 

İmalat sanayiinde -26 önemli sanayi ürününün 17'sinde- geçen yıla göre ciddî düşüşler 
var. Geçen yıl 20 744 adet olan traktör üretimi, bu yıl ancak 9 040 adet olarak gerçekleşti. 
20 000'den 9 000'e düşüş... Traktör üretimi yüzde 56 azaldı. Çok üzücü bir gelişme; çünkü, 
bunun anlamı, köylümüzün satın alma gücünün, takatinin kalmadığıdır. Köylü, traktör alamı
yor; almak bir yana, olanı satmak durumunda; çünkü, borcunu ödeyemiyor, geçimini sağla
yamıyor. 

Kamyon üretiminde düşüş yüzde 24, otobüste yüzde 18, otomobilde yüzde 16 dolayında, 
hem de yılın daha ilk yedi ayında Ocak-Temmuz döneminin rakamlarını veriyorum. 

İşi olan, iş bulup çalışanların durumu daha iyi değil. Emekçi şaşkın durumda, bunalım 
içinde; çünkü, emeğiyle geçinemiyor, ailesine bakamıyor. 

Sayın milletvekilleri, ANAP'ın iktidarda olduğu son altı yıl içinde ücret ve maaşlar sürek
li gerilemiştir. Ücretle, maaşla geçinenlerin satın alma gücü düşmüştür. 1983 yılında, yani ANAP 
İktidarının ilk yılında, işçinin eline geçen her 100 lira, bugün 74 liraya düşmüş, 26 lirasını kay
betmiştir. 

Memurun durumu da işçininkinden farklı değildir. Geçen temmuz ayında yapılan maaş 
artışları haksızlığı gidermiş gibi gösterilmek istendi; ama, gerçekte altı yıllık gelir kaybından 
kimse söz etmedi. 

Son maaş artışlarının gelirleri enflasyona uygun bir düzeye getirmiş olduğu varsayımını 
kabul etsek bile, bu, beş aydır geçerli. İşçilerimizin, memurlarımızın 1983'ten 1989 Temmuz 
ayına kadar geçen süre içindeki gelir kayıpları?.. Bunlar ne olacak? bu kayıpları kim ne zaman 
tazmin edecektir? 

Hükümet, vatandaşın bu hesapları yapmadığını mı sanıyor? Vatandaş bu hesapları çok 
iyi biliyor; çünkü, bunları yaşıyor. Son yapılan zamların gene fiyatları artıracağını, gene yü
kün kendi sırtına bindirileceğini biliyor vatandaş. 

Sayın milletvekilleri, bu söylediklerimde en ufak bir abartma yoktur. Hepsi, içinde yaşa
dığımız Türkiye'nin bugününün gerçekleridir. 

Yıllardır, ülkede gelir dağılımının bozuk olduğunu, yoksulla varlıklı arasında büyük uçu
rum bulunduğunu, bunun çok ciddî bir sorun olduğunu anlatmaya çalıştık ve sonunda, devle
tin resmî istatistikleri bizim görüşlerimizin doğruluğunu kanıtladı. Devletin resmî incelemele-
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rine göre, Türkiye'de 55 milyon kişi içinde yaklaşık 10 milyon kişi adaletsiz bir zenginlik içinde 
yaşamaktadır. Bu 10 milyon kişi, millî gelir pastasının yarıdan fazlasını yutmaktadır; millî ge
lirden tam yüzde 55 pay almaktadır; fakat bir başka 10 milyon kişi, çalışıp didinmekte; ama 
gene yoksulluktan kurtulamamaktadır. Bu kesimin millî gelirden alabildiği, sadece yüzde 4'tür. 
Bu, uçurum değil de nedir? 

Ücret ve maaşların millî gelir içindeki payı 1980'de yüzde 27 iken 1984'te yüzde 22'ye, 
1988'de yüzde 16'ya düşmüştür. Buna karşılık, sermayenin, kâr, faiz ve kiralardan oluşan payı 
1980 yılında yüzde 50, iken 1984'te yüzde 58'e, 1988'de yüzde 70'e yükselmiştir. 

tşte, Hükümetin yıllardır vatandaşa acımadan televizyonun bütün kanallarından zorla iz
lettiği, ballandıra ballandıra anlattığı icraatın içyüzü, vardığı nokta, budur. Bu icraatın belki 
bir balı vardır; ama onu vatandaşımızın tatmadığı kesindir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sossyaldemokrat Halkçı Parti olarak, gelir dağılımını düzeltmek, bu 
uçurumları kapatmak, bizim sosyal demokratlığımızın, bizim siyaset anlayışımızın belirleyici 
kimliği olacaktır. 

Millî gelir dağılımı böyle bozuk olunca, kişi başına düşen ortalama gelirin düşüşü, daha 
da vahim sonuçlar vermektedir. Nüfusumuzun artış hızı yaklaşık yüzde 2,5'tir. Millî gelirin 
artışı yüzde 1,1 olunca, kişi başına millî gelirin bu yıl yüzde 1,4 azaldığını görmüş oluyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı, konuşmasında, "gelişmiş ülkelerde millî gelirin yüzde 5 oranında 
arttığını" söylüyordu. Unuttuğu bir husus, gelişmiş ülkelerde nüfusun hemen hemen artmadı
ğıdır. Yani, o yüzde 5,5 artış, kişi başına gelir artışı oluyor, bizde ise, bu yılkı durum, kişi başı
na yüzde 1,4 gerilemedir. 

Sayın milletvekilleri, biraz da, vatandaşlarımızın içinde kıvrandıkları hayat pahalılığı cen
deresinden söz etmek ve ANAP İktidarının 1983'te fiyatları nereden alıp nereye getirmiş oldu
ğunu hatırlatmak istiyorum. Gerçi, televizyon başındaki vatandaşlarımız, özellikle mutfak kav
gası veren kadınlarımız, bunu çok iyi biliyorlar, sıkıntıyı yaşıyorlar. Vatandaşlarımıza değil; 
ama, belki unutmuşlardır diye ANAP grubuna hatırlatmak istiyorum : 

1983 yılında 1 kilo et 800 lira, bugün 10 bin Türk Lirası olmuş ve 12,5 kat artmış. 

1983 yılında Ankara'da 1 ekmek için sadece 20 lira veriyorduk, bugün 1 ekmek 350 lira 
olmuş ve 17,5 kat artmış. 

1983 yılında 1 kilo peynir 500 lira iken, bugün 9 bin, 10 bin lira olmuş, 18 kat artmıştır. 

Aspirin 1983 yılında 54 lira iken, bugün 1 000 liraya çıkmış; 18,5 kat artmıştır. 

1989 Türkiye'sinde, siyah zeytinin tanesi, sayenizde 45-50 liraya çıkmış. 

Vatandaşın, evinde ekmeğine katık edecek bir şeyi yok artık. 

Şimdi, beni izleyen vatandaşlarıma sormak isterim : Ekmeğin, peynirin, zeytinin, etin, şe
kerin fiyatı Sayın özal döneminde 18 kat, 20 kat artarken, sizin geliriniz, maaşınız, ücretiniz 
bu kadar arttı mı? Elbette ki artmadı. Bu mudur ekonominin gereği? (SHP sıralarından alkışlar) 

tktidar döneminizde, her gün, vatandaşın cebindeki 1 000 liranın 2 lirasına el koyuyorsu
nuz; bunun, ne iç kaynaklı ne de dış kaynaklı, haklı hiçbir gerekçesi yoktur. 
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Sayın milletvekilleri, hayat pahalılığının tek nedeni, Sayın özafın bugüne kadar uygula
dığı, uygulattığı politikalardır. Bu durum, ekonominin gereği gibi laflarla geçiştirilemez. 

Ücret ve maaş artışlarının enflasyona neden olduğu hususu da tam bir safsatadır. Bakı
nız, geçen yılki Yıllık- fiyat artışları yüzde 70 dolayındaydı; ama maaş ve ücretlerdeki artdış 
oranı, enflasyon oranının çok gerisinde kalmıştı. Bu yıl ise, ilk defa, 26 Mart seçimlerinin şo
kunu atlatabilmek için ücret ve maaşlarda eskiye göre olumlu artışlar yapıldı; ama, enflasyon 
oranı yine aynı. Demek ki, maaş ve ücret artışlarıyla enflasyonun ilgisi yokmuş. Hayat pahalı
lığının nedenleri başkadır. 

Vergi alınacak yerden borç alırsanız, borcun birkaç katı faiz öderseniz; yani, sağlıksız kay
naklarla ekonomiyi yönetmeye kalkışırsanız, bütçe açıklarınızı kapatamazsınız. "Dışa açılıyoruz" 
diye ülkenin kanını canını yok pahasına yabancı ülkelere satarsanız; batan bankaları, şirketleri 
halkın cebinden kurtarmaya çalışırsanız; devletin kaynaklarını, fonlar aracılığı ile, bilinmeyen, 
denetlenmeyen biçimlerde çarçur ederseniz; "Kaçakçılığı önledim" diye gösteriş yaparken ha
yalî ihracat aracılığı ile yapılan resmî döviz kaçakçılığına kol kanat gererseniz, varacağınız yer 
işte burasıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Yatırımlar durur, üretim düşer, ekonomi donar; sa
dece para matbaası çalışır, sadece fiyatlar artar, tşsizlik, pahalılık, durgunluk... Bugünkü du
rumun özeti budur sayın milletvekilleri. 

"Peki, durum bu kadar kötü de, ülke hâlâ neden batmadı"? diyenlere zaman zaman rast
lıyoruz. Batmıyor; çünkü, İktidar gemiyi karaya oturtmuş. Ekonomi gemisini hem karaya oturt
muş, hem gaz dökmüş yakıyor. Gemi batmıyor; ama, bir yere gittiği de yok; baştan kara etmiş, 
yanıyor. Beceriksiz kaptan da kendisine bir cankurtaran simidi buldu, gemiyi terk etti; uzak
tan akıl veriyor. (SHP sıralarından alkışlar) Bilmiyor ki, o cankurtaran simidi onu şimdilik 
yalnız suyun üstünde tutuyor. Gemi batmayacak; yakın gelecekte onu gene yüzdüreeğiz; ama, 
kaptanın durumu... tşte o belirsiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hayat pahalılığının önümüzdeki yıl, yani 1990 yılında azalacağını bek
lemek, iyimserliğin ötesine geçmektir. Bilirsiniz, iyimserliğin ötesi, saflıktır. (SHP sıralarından 
alkışlar) Hele 1990 yılında enflasyonun Hükümetin öngördüğü biçimde yüzde 42'ye düşeceği
ne inananlar için, vatandaşların sokakta söylediklerinden daha hafif deyimler bulmak olanak
sızdır. (SHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Bütün gelişmeler, 1990 yılına miras olarak bıra
kılacak olan enflasyonun, son yılların en büyüğü olacağını göstermektedir. 

Biraz sonra değineceğim 1990 yılı bütçesinin rekor düzeydeki açığını ve Merkez Bankası
nın konvertibiliteye geçme çabası içinde bu yılki yaklaşımlarını sürdürerek, para hacmini gene 
yüzde 7S-80 dolaylarında artıracağını göz önünde tutarsak; önümüzdeki yılın da, büyümenin 
ve kalkınmanın durduğu, hayat pahalılığının ise 1989 yılı düzeyinde, belki daha yüksek düzey
de devam ettiği bir dönem olarak yaşanacağını şimdidem söyleyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, zaten iktidar politikalarında ne değişmiştir ki, bugüne kadar gördü
ğümüz sonuçlardan başkasını önümüzdeki yıl göreceğiz?.. İktidarın politikası, herkes işine bak
sın, bize de kimse karışmasın, biz de işimize bakalım, şeklinde özetlenebilir. Buna, tabiî, ser
best piyasa ekonomisi filan denemez. Bu yaklaşıma, halkımız, "kendin pişir kendin ye yöntemi" 
adını koyuyor. Biliyorsunuz, ANAP Grubu bu yöntemin şampiyonu. Daha fazla üzerinde dur
mayayım sayın milletvekilleri. 
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1990 yılı için hazırlanmış olan bütçe ve programın farklı bir yönüne de değinmek istiyo
rum. Bugüne kadar hep olumlu gelişmeleri, iyimser hedefleri gösteren; ancak, sonuçları hiç 
ağzına almayan Hükümet, bu kez, artık, gerçeklerden kaçamayacak hale gelmiş. Tabiî bu, aynı 
zamanda, 1989 yılında ekonominin nasıl çökertilmiş olduğunun itirafı anlamına da geliyor. 
Hükümet, son iki yılda, bilinçli olarak ekonomiyi yavaşlatmaya çalışmıştır. Kamu yatırımları 
özenle azaltılmıştır. Sadece idame ve yenileme yatırımlarına izin verilmiştir. Yeni hiçbir proje 
ele alınmamıştır. Bu durum, 1990 yılı programının daha birinci sayfasında, en başta itiraf edil
mektedir. Bu yaklaşımın nedeni, Uluslararası Para Fonunun dayatmasıdır. Ayrıca, yatırımla
rın azaltılması, son yıllarda hep kamunun gerisinde kalmış olan özel sektör yatırımlarını bir 
ölçüde önde gösterecektir. Bu da bir oyun; özel sektörün, sanayileşmede öncü olacağı savını 
yapay biçimde destekleme geyreti... 

öte yandan, ekonomiyi yavaşlatma uygulamasına ters bir tututmla para ve kredi politika
ları, genişletici önlemlere dayandırılmıştır. Parasal genişleme, başka bir deyişle, karşılıksız pa
ra basma... Bu konuda Hükümette herkes ayrı bir telden çalmaktadır. Kimine göre, dış borç 
ödemeleri nedeniyle; kimine göre, altyapı harcamalarından ötürü; kimine göre, maaş ve ücret 
zamlarından dolayı; kimine göre ise, döviz artışları yüzünden para .arzı artmaktadır. Rivayet 
muhtelif; ama sonuç aynı. Paranın denetimi yoktur. Ekim sonuna göre, para miktarındaki ar
tış yüzde 103'tür. Tabiî, bu gidiş, doğal olarak, hayat pahalılığına ve çöküşüne yol açmıştır; 
ekonomik durgunluk da kendiliğinden gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, başlıca tarım ürünlerimiz içinde 1989 yılında üretimi azalmamış olanlar 
sadece pirinç, tütün, ayçiçeği ve fındıktır. Diğer bütün tarım ürünlerinde önemli düşüşler ol
muştur. Buğday ve çay üretimindeki azalış yüzde 20 dolayındadır. Arpa, mercimek ve zeytin
de, düşüşler, yüzde 40 ilâ yüzde 46 arasındadır. Mısır ve patates üretimi yüzde 10 dolayında 
azalmıştır. 1989 yılı, zaten sıkıntı içinde olan; mazota, gübreye, ilaca, tohuma para bulamaz
ken, bir de kapısına dayanan icra memuruyla boğuşan köylümüz için, tam bir yıkım yılı ol
muştur. Tabiî, Hükümet, köylümüzün bu yıl uğradığı bu zararları, "kuraklık felaketiyle" açık
lıyor. Bir ölçüde, bu doğrudur; bu yıl kuraklık büyük sıkıntı yaratmıştır; ama, devlet ne güne 
durmaktadır? Hükümet böyle günde yardımcı olmayacak da, köylünün ne zaman yanında ola
caktır? Yalnız oy istemeye gittiği zaman mı? Köylüye yapılan yardımlar yetersiz kalmıştır. Bir
çok yerde, tarlaları yan yana olan köylülerimiz arasında farklı uygulamalar yapılmıştır. Köylü
müz, dar gününde, çaresiz bırakılmıştır. Köylümüzün, bu Hükümetten şikâyeti var. Sakın ola 
ki, o, eski hükümettir demeyin; birbirinizden farkınız yoktur; ama, hayır, biz farklıyız, diyor
sanız; işte söylüyorum size, köylümüzün Ziraat Bankasına olan borcunu, faizlerini bir defalık 
affedin, bir farkınız olduğunu görelim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kuraklık tarımda oldu; doğru ama, sanayi üretimindeki düşüşler... 
Onlar nereden kaynaklandı? Orada da mı kuraklık oldu? Daha düne kadar sanayi üretiminin 
düşmediğini, elektrik kullanımındaki artışın bunu kanıtladığını savunuyordu Hükümet. Oy
sa, Türkiye Elektrik Kurumunun rakamları, 1989 yılında, durumun hiç de söylendiği gibi ol
madığını gösteriyor. Şehirlerde, elektrik tüketimi, 1989 yılında yüzde 9 oranında artmıştır; ama 
sanayideki artış sadece yüzde 1,5'tir. Alüminyum, demir çelik, kâğıt, makine teçhizat sanayi
inde, kömür işletmelerinde elektrik kullanımı, geçen yıla göre, yüzde 9 ilâ yüzde 15 arasında 
gerilemiştir. "Peki, sanayi gelişmiyorsa, bu kadar dayanıklı tüketim malı nasıl satılıyor?" di
yenlere hemen söyleyeyim; satılmıyor. Hem üretim düştü, hem satışlar azaldı. Bakın, ocak-
temmuz arası 7 aylık dönemde, renkli televizyon ve az sayıda üretilen video cihazları dışında, 
tüm mutfak eşyalarında, beyaz eşyada, üretim ve satış düşmüştür. Geçen yılın aynı dönemine 
göre, buzdolabında 31 bin, çamaşır makinesinde 98 bin, fırında 55 bin, elektrik süpürgesinde 
77 bin adet daha az üretim yapılmış, yaklaşık aynı miktarlarda, daha az satılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, bu olumsuz gelişmenin nedeni açıktır; vatandaşımızda alacak güç 
kalmamıştır. 

Vatandaşlarımızın durumunu değerlendirirken, "Avrupa ülkelerine göre fiyatlar Türkiye'de 
daha ucuzdur; onun için, gelirimiz de, satın alma gücü açısından, göründüğünden daha fazladır" 
demek; işte, bu da hiç doğru değildir. Bir defa, Türkiye'de pek çok malın fiyatı, ANAP iktida
rının başarılı çabalan sayesinde, dünya fiyatları düzeyine ulaşmıştır, öte yandan, gelirlerdeki 
fark, özellikle emekçiler için kapatılamayacak boyuttadır. 

Bakınız, Almanya'da aylık asgarî ücret bizim paramızla 1 milyon 800 bin liradır; Hollan
da'da 2 milyon liradır; Fransa'da 1 milyon 600 bin,liradır; Yunanistan'da asgarî ücret 760 bin 
liradır; bizde ise, daha beş ay önce 142 bin lira oldu. Bizim asgarî ücretli işçimiz, Almanya'da-
kinden 13 kat, Yunanistan'dakinden 5,5 kat daha az ücret almaktadır. 

Satın alma gücüne de bir örnek vereyim : Almanya'da 1 500 Mark olan asgarî ücretle ay
da 2 buzdolabı almak mümkün iken, Türkiye'deki asgarî ücretle 1 buzdolabı ancak 8,5 ayda 
alınabiliyor. Bu demektir ki, Almanya'daki asgarî ücret, parasal olarak, Türkiye'den 13 kat 
yüksek; ama, buzdolabı cinsinden ölçerseniz, bu fark, 17 kata çıkıyor. 

Demek ki, "Türkiye'de gelirler düşük; ama, fiyatlar da daha ucuzdur" demek, bir safsa
tadır. Bu, emeğe karşı olanların savıdır. Biz, sermayeye karşı değiliz; ama, emeğe karşı olanla
rın da amansız düşmanıyız. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütçe açıkları konusunda kısa bir şey söylemek istiyorum. 1989 büt
çesinin gerçekleşen rakamlarına bakın : Bütçe sunulurken, giderler gelirlerden yaklaşık 4.5 trilyon 
daha fazla gösterilmişti. Yani, bütçe açığı daha başlangıçta en çok 4.5 trilyon lira olacak den
mişti. Ekim sonu itibariyle, şimdiden, bütçe açığı 3.7 trilyon oldu. Devlet Planlama Teşkilatı, 
yıl sonunda bu açığın 6.5 trilyona ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, tabiî iyimser bir tahmin. An
laşılıyor ki, gerçek açık, 7-8 trilyonu bulacak. Aralık ayına zamlarla başlama geleneği, işte Hü
kümetin bu açığı biraz olsun kapatma çabasından kaynaklanıyor. 

Sayın milletvekilleri, 1990 bütçesinde kaynağı bulunmayan harcamaların tutarı 9.5 trilyon 
olarak gösteriliyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı kalemlerde yapılan artışlarla, bu açık, 
10.5 trilyona yükseldi. Tabiî, bu da tahmin; ANAP Hükümetlerinin şimdiye kadarla bütçe tah
minleri hiç tutmadığı için, bu da tutmayacak. Ne olacak? 1990 yılı sonunda, çok muhtemeldir 
ki, açık, yaklaşık olarak 15 trilyon olacak. 

Görüyor musunuz sayın milletvekilleri; 15 trilyon açık... Nerede ise bütçenin dörte biri. 
Bu açığa, İktidarın alışkanlığı olarak kamuoyundan gizlediği, Yüce Meclisin bilgisinden, de
netiminden kaçırdığı iç ve dış borç ana para ödemeleri de dahil değil, onlar da ayrı. 

Sayın milletvekilleri, yapı olarak, bu bütçe, önceliklerden farklı değil. Yine açığı yüksek 
bir borç ödeme bütçesi. Plan ve Bütçe Komisyonunda teklif ettik; memur maaş katsayısı 300, 
taban aylığı katsayısı 324, yan ödeme katsayısı ise 100 olsun dedik. SHP olarak, en düşük me
mur maaşı, hiç olmazsa yüzde 42'lik bir artışla 440 bin lira civarında olsun istedik; ama Hü
kümet bu önerimizi, bütçenin açığı artar gerekçesiyle, kabul etmedi; 64 trilyonluk bütçede, me
murlara, kamu çalışanlarına 2-2,5 trilyonluk bir katkı yapmaya yanaşmadı; kaynak bulamayız 
dedi. Daha önce, emeklilerin durumunu biraz olsun düzeltmek, onlara onurlu bir yaşam sağ
lamak için SHP olarak verdiğimiz yasa önerileri, aynı gerekçelerle, ANAP çoğunluğu tarafın
dan ele alınmamıştı. 
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Görüyorsunuz ki, kaynak sorunu, hep, çalışanlara ödeme yapılması söz konusu olunca 
gündeme geliyor. Hükümetin, sayısı otuzu geçmiş bakanlarına, her biri bir ilkokul değerinde 
olan makam arabaları tahsis edilirken, özel uçaklar alınırken, kaynak sıkıntısı hiç dile getiril
miyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dünyanın tüm demokratik ülkelerinde, çalışanlarla birlikte, memur
lar da, haklarını alabilmek için örgütlenmek, sendika kurmak hakkına sahiptirler. Biz, SHP 
olarak, tüm çalışanların, bu arada memurların sendikalaşması gereğine inanıyoruz. Bu amaç
la hazırladığımız anayasa değişiklik önerileri hazırdır, gerekli desteği sağlayınca Meclise suna
cağız; ama bu durumda, enflasyonun böyle hızlandığı bir ortamda, henüz kendileri örgütlen
memiş, yani işçiler gibi bir desteği olmayan kamu görevlilerinin hakkını, bu pahalılık karşısın
daki çaresizliğini kim savunacak? Haksızlıkları kim giderecektir?.. Ben bu konuda milletvekil
lerine, Türkiye Büyük Millet Meclisine görev ve sorumluluk düştüğü kanısındayım. Kamu gö
revlilerini, bir yandan enflasyona karşı korurken, öte yandan, ekonomik büyümeden hak et
tikleri payı alabilecek ve yıllardır aleyhlerine gelişen gelir dağılımını düzeltecek bir mekanizma 
ve gerçekçi ilkeler oluşturmamız gerekmektedir. 

Biz, SHP olarak, birincisi yıl başında, ikincisi ise temmuz ayında belirlenen memur maaş 
katsayısıyla yan ödeme katsayısının, geçmiş altı ayın enflasyon oranına, altı aylık ekonomik 
büyüme oranı ile gelir dağılımını da iyileştirecek bir refah payı oranı eklenerek saptanmasını, 
katsayının böyle bulunmasını Plan ve Bütçe Komisyonunda önerdik. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda ANAP çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen bu öneriyi Yüce Mecliste huzurunuzda 
tekrarlamak istiyorum. İstenirse Türkiye Büyük Millet Meclisi buna bir çözüm getirebilir. Me
murlarımız bunu bekliyor. Bu öneriyi burada da reddederseniz, memurlarımızı enflasyon ca
navarına ezdirmeye devam etmiş olacaksınız, "Ücretleri enflasyonun gerisinde bırakmayacağız" 
iddiasını bir daha ağzınıza alamayacaksınız. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Tüzük müsaade ediyor mu acaba?.. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, böyle bir Hükümetten; emeğe, emekçiye 

kesinlikle sırtını çevirmiş bir zihniyetten; halkın sesine, sorununa kulaklarını tıkamış bir yapay 
iktidardan vatandaş ne bekliyor ki, bütçeden bir medet umsun? Vatandaşımız için tek sevinç, 
her geçen günle bu İktidarın süresinin bir gün daha kısalmakta oluşudur. Halkımız, terhis bek
leyen askerler gibi gün sayıyor; bu İktidarın gününü sayıyor. (SHP sıralarından alkışlar) Oysa, 
bu İktidar, seçim kaçağıdır, iktidarda, seçim korkusu başlamıştır, halktan kopmuştur. Nerede 
ise, seçimsiz, halksız bir rejim özlemektedir. Bu bir hastalıktır. Tedavisi de vardır; sandığa git
mektir; ama, bu hastalık ne kadar geç tedavi edilirse o kadar ağırlaşır. Onu da biliniz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, çaresizlik içinde, eski bir alışkanlıkla kendine göre ori
jinal bir buluşu bugünlerde ürettiğini de söylemek isterim. Bu, arsa sertifikaları buluşu. 30 
trilyon lirayı aşan iç borçların ödenmesinde, az da olsa, bir kolaylık sağlayabileceği umudu 
ile 'Arsa sertifikası' adı allında bir para toplama kampanyası açılmıştır. Ekim ayında, halka, 
konut sorununun en etkili çözümü olarak sunulan 140 200 adet arsa sertifikasından, bugüne 
kadar ancak yüzde 10'u satılabilmiştir. Kasım ortasında satılan sertifika sayısı 13 702 ve elde 
edilen gelir İS milyar lira dolayında olmuştur. Oysa, Hükümetin, bu şahane buluştan bekledi
ği gelir yaklaşık 2 trilyon liradır. Yani, bütçede getir gösterilmiş miktar olan 2 trilyon lira, daha 
bütçe yürürlüğe girmeden hayal olmuştur. 
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Geçen yıl, yine vatandaşları konut sahibi yapabilmek için ortaya atılan başka bir ilginç 
buluş vardı. "Konut Edindirme Fonu" adı altında, çalışanlardan belli kesintiler yapılmaya baş
lanmıştı. Bunun için, kamuoyunda, "Zorunlu Tasarruf Yasası" diye bilinen bir yasa çıkmıştı; 
bilirsiniz; ama, anlaşılan, bu zorunlu kesintilere rağmen çalışanlarımız henüz konut edinmedi 
ki, şimdi yeni bir yöntem deneniyor. Yeni yöntem daha liberal. Bu yönüyle, İktidarın felsefesi
ne daha uygun düşüyor. Ne var ki, devletçi yaklaşımla toplanan paralar daha fazla, tşin asıl 
ilginç yanı, serbest piyasanın kesin savunucusu ANAP tktidarı, vatandaşa ev sahibi olma umu
dunu vererek, konut vermese bile, ne yapıp yapıp parasını alıyon Bundan kurtuluş yok. Var; 
seçimle var. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, hızlı bir nüfus artışı ve hızlı bir nüfus kayması sürecindedir. 
Büyük kentlerimiz, giderek metropolleşmekte ve kentlerimizde yaşayan nüfusumuz, toplam nü
fusumuzun yüzde 50'sini aşmış bulunmaktadır. Planlama fikrini terk etmiş olan Hükümet, 
bu olguyu da kendi haline bırakmış, seyretmektedir. Halbuki, çağımızda, sanayileşme ve kent
leşme, çevre koruma bilinciyle birlikte ele alınmaktadır. Ülkemizde ise, yetkililerin bütün güzel 
sözlerine karşı, Hükümet, Türkiye'nin çevre sorunlarının çözümünde, hatta yeni çevre sorun
larının yaratılmasında hâlâ çağdaş bilince gelememiştir, hâlâ çevrenin önemini kavrayamamış
tır, doğanın önemini kavrayamamıştır. 

Türkiye'de çevrenin ve doğal kaynakların yönetiminde, üzerinde birleşilen en önemli eleş
tiri, mevzuat ve yetki kargaşasıdır. Bunu herkes söylüyor. Böyle olduğu halde, Hükümet, bu 
kargaşayı daha da artırıcı düzenlemeler içine girmektedir. Kanun hükmünde kararnamelerle, 
yeni kurumlar, kurullar, fonlar oluşturmuştur. Bütün yapılanlar, sahipsizliği ve kargaşayı ar
tırmaktan başka bir işe yaramıyor, yarayamaz. Zaten, Hükümetin tavrının, ne kadar çevreye 
karşı olduğunun, ne kadar doğaya karşı olduğunun en son, en açık örneği Aliağa'da yapılmak 
istenen termik santraldir, önümüzde Yatağan Termik Santralının çevreye verdiği ağır zararlar 
örneği varken, yine, tarımsal, turistik değeri olan bu yörede, ithal kömüre dayalı, hem de ser
best bölge ilan ederek termik santral kurmaya çalışmak, hem çevre kavramını, hem de günü
müzde kabul edilen, sürdürülebilir kalkınma, kaynaklarınızı tüketmeyen sürdürülebilir kalkın
ma kavramını hiç anlamamak demektir. 

Hükümeti, çevresel etki değerlendirmesi yapmadan uygulamaya çalıştığı bu termik sant
ral projesinden (Aliağa Termik Santralı projesinden) vazgeçmeye çağırıyorum. Çevre sorunları 
konusunda daha tutarlı, çağdaş olmaya çağırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz da, son yıllarda içinden çıkılmaz bir duruma getirilmiş olan 
vergi konusundan söz etmek istiyorum. 

"Bürokrasiyi azaltacağız" diyerek, aslında kırtasiyeciliği kaldırmayı amaçladığını söyle
mek isteyen ANAP İktidarı, öyle bir vergi mevzuatı, öyle bir kırtasiyecilik yaratmıştır ki değ
me vergi, maliye uzmanları, bugün, değil müşavirlik yapmak, kendilerini mesleklerinin çırağı 
gibi hissetmeye başlamışlardır. 

Bu arada, Hükümet, gene Anayasaya aykırı kurallar üretmiş, yasalar çıkarmıştır. Bunlar
dan en çarpıcı olanını, kazanılmamış gelirin vergilendirilmesi hakkındaki yasayı, başvurumuz 
üzerine, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Böylece, hayat standardına getirilmiş olan keyfiliği kal
dırttık. Yoksa, işçi ve memur gibi, sermaye kesiminin de peşin vergi ödemesine özünde karşı 
çıkmadık. Bu yanlış anlamayı da düzeltmek isterim. 
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Değerli milletvekilleri, bütçe gelirlerinin gerçek dayanağı, aslı, vergilerdir. Vergi, devletin 
en sağlıklı geliridir. Bir devletin sağlıklı vergi almadan, kendisinden beklenen görevleri yerine 
getirmesi düşünülemez. Türkiye'de vergi konusunda büyük sıkıntı olduğu biliniyor. ANAP İk
tidarı döneminde bu sıkıntı özenle artırılmıştır. Türkiye, bir vergi ödemeyenler, vergi verme
yenler cenneti durumuna getirilmiştir. 

Yaklaşık on yıl öncesinde (1977 ve 1978 yıllarında) toplam vergi gelirleri millî gelirin yüz
de 19'unu aşmaktaydı. 1988 yılında, vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payı yüzde 14'e düş
müştür. özellikle 1980-1983 arasında millî gelir artışlarıyla toplam vergi gelirlerindeki artış, 
aynı düzeyde olmuştur. Vergi gelirlerinde bu dönemde önemli bir artış sağlanmamıştır; ama, 
1983 yılından sonra, toplam vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payı giderek azalmıştır. Yani, 
nasıl emekçinin aynı dönemde ücreti, satın alma gücü azalmışsa, devletin de geliri; yani bir 
nevi maaşı azalmıştır. Bu, bilinçli yapılmıştır. ANAP İktidarının sadece emekçiye değil, halk
tan yana bir devlet anlayışına da karşı olduğu işte bu örnekle meydana çıkıyor. 

Bu İktidar, devleti çalıştırmaya da karşıdır, vatandaşa devletin hizmet vermesine de karşı
dır. Bunu, bütçesinden görüyoruz; yatırımların sürekli azalmasından görüyoruz; vergide görü
yoruz; vergi gelirlerinin, artan millî gelirin arkasında kalmasında görüyoruz. 

Hükümet, vergi alabileceği kesimlerden, borç para almayı tercih ediyor; geri iade edilme
yecek vergiyi almıyor, tersine bu kesime faiz ödüyor. Bu, bir işçinin çalışmasının karşılığında 
ücret alacak yerde, işverenden borç alıp sonra bu borcunu faiziyle ödemesine benziyor. Böyle 
bir yaklaşımın mantığı var mıdır? Tabiî yoktur. İşte, Hükümetin maliye politikasının da man
tığı yoktur. 

Bu Hükümet derken, yeni Hükümetin ne kadar hedef olduğu henüz belli değil; aslında 
yeni Hükümetin nasıl bir kişilik sergileyeceğini henüz bilmiyoruz. Bazı tereddütlerimiz var; ama 
yeni Başbakana, kişiliğini, yani politik kişiliğini kanıtlamak için tanıdığımız süre henüz dol
madı. Yalnız, izin verirseniz bir uyarı yapayım : 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, politik bunalımın sorumlusu, tabiî, geçmiş dö-
demin Başbakanı Sayın özal'dır. Sakın olaki, yeni Başbakan, ülkeyi bu durumlara düşürmüş 
olan eski Başbakandan akıl almaya kalkmasın. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, size, tam üye olmak için başvuruda bulunduğumuz Avrupa Toplulu
ğu ülkelerinden, vergi konusunda örnekler vermek istiyorum. Devletin vergi ve vergi dışı gelir
leri toplamı, İtalya, İngiltere ve Almanya'da millî gelirin yüzde 40'ı-50'si oranındadır; yani bu 
ülkelerde her 100 birimlik gelirin 40-50'si devlete gider, devlet tarafından harcanır. Fransa, Belçika 
ve Hollanda'da bu oran yüzde SO'nin üstündedir. Sosyal devletin en önde gelen temsilcisi İs
veç'te, devletin payı yüzde 60'a yaklaşmıştır. Sosyal adaleti, çünkü, ancak devlet sağlayabilir. 
Bunu yapmak için de sağlıklı gelirlere sahip olması gereklidir, şarttır. 

Türkiye'de ise devletin tüm gelirlerinin toplamı millî gelirin yüzde 28'ini geçmiyor. Tabiî, 
gerçek rakam olarak Türkiye'nin millî geliri de Avrupa'daki ülkelere göre çok düşük. Nüfusu 
bize yakın ülkelerden bir iki örnek vereyim : 

Fransa'nın nüfusu 55 milyon, millî geliri 947 milyar dolar; İtalya'nın nüfusu 57 milyon; 
millî geliri 828 milyar dolar; 61 milyon nüfuslu Almanya'yı almayayım, Almanya'nın millî ge
liri 1 trilyon 200 milyar dolarla dünyada üçüncü; ama 39 milyon nüfuslu İspanya'nın millî geli
ri 340 milyar dolar. Türkiye'nin millî geliri ise, yeni hesaplarla, 76 milyar dolar. 
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Kara para nedeniyle Türkiye'nin millî gelirinin bu miktarın üzerinde olduğu savı bir ölçü
de doğru olabilir; ama, neresinden bakarsanız bakın, Türkiye'de devletin kullanabileceği para 
sadece 20 milyar dolar, Avrupa ülkelerinde ise ortalama 320 milyar dolar, tşte olay budur sa
yın milletvekilleri. Türkiye, bu duruma çözüm bulmak zorundadır. 

Sanayi, özel sektör tarafından yüzde 140'lara varan kredi faizleri ile kurulacak, okulları 
vatandaş yapacak; eğitim, sağlık hizmetlerini vatandaş kendi parası ile sağlayacak; yolları, ba
rajları yap-işlet-devret aldatmacası ile belki bir gün birileri gelip yapacak; devletin kârlı işlet
meleri yabancılara peşkeş çekilecek, sonra da, siz gelip sosyal adaletten, sosyal devletten söz 
edeceksiniz... Bu sözlerinize kimse kanmaz, halk bu sözlere aldanmaz. (SHP sıralarından al
kışlar) Halkı aldattığını sananlar, yalnız, aldanır. 

. Sayın milletvekilleri, Türk vergi sistemi kapsamlı bir reform ihtiyacı içindedir. Eleştirileri
miz, özet olarak neler yapılması gerektiğini de gösteriyor. Vergi gelirlerinin artması, vergi yü
künün toplumun tüm kesimlerine adaletli biçimde dağıtılması, ücret ve maaşla, yani emeği ile 
yaşayanları kollayacak biçimde düzenlemeler yapılması zorunludur. Çünkü, vergi düzeni, aynı 
zamanda gelir dağılımını da, adaleti de sağlayacak en önemli araçlardan birisidir. 

Bugün, Türkiye'nin vergi düzeninin bozuk olduğu biliniyor. Bu bozukluğun düzeltileme-
mesi, nasıl düzeltileceğinin bilinmemesinden değildir, istenmemesindendir. Bugünkü durum, 
İktidarın siyasal tercihidir. Bütün dünya nasıl vergi alınacağını biliyor da, bir Türkiye'de mi 
bu işin yolu bilinmiyor?.. Böyle şey olmaz. 

Asgarî ücret yetersizdir, diyoruz; bunu artırın, diyoruz, Hükümet karşı çıkıyor. "Zaten 
asgarî ücretle çalışanların sayısı çok azdır" diyor. E, peki o zaman asgarî ücretten vergi alma
yın, diyoruz; '.'o da olmaz" diyor, tşte bu yaklaşımlar, bu siyasal tercihin sonucudur. Bu ikti
dar, emekçiden yana değildir; bilerek değildir, üst tarafı bahanedir. 

Bütün bunları, sayın milletvekilleri, iktidarın tutumunu, davranışını değiştireceğim diye 
söylemiyorum, öyle bir umudum kayboldu; ama, tüm dünyada, sosyal adaleti, vergi adaletini, 
gelir dağılımında adaleti sosyal demokratlar gerçekleştirmişlerdir. Bizde de böyle olacaktır; hal
kımızın bilmesi için söylüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir de, kısaca, borç tablosuna göz atacağım. Gerçi bu tablo çok ka
ranlık. tnsan konuşmak istemiyor; ama, bir iki şey söyleyeceğim. 

Toplam döviz yükümlülüklerimiz yaklaşık 45 milyar dolar; millî gelirin yüzde 60'ı düze
yindeki ağırlığını devam ettiriyor. Bu yıl, dış borcun bUtçede gösterilmiş olan faizleri dışında 
yapılacak olan anapara taksit ödemesi 5,6 trilyon lira karşılığı olacak, tç borç stoku ise 30 tril
yon lira sınırını aşmıştır. Yani, iç borçların toplamı, bütçenin toplam.geliri olarak belirlenen 
53 trilyonun yarısından fazladır. 1990 yılında iç borçların anapara taksit ödemesi 4,3 trilyon 
olarak hesaplanmıştır. Demek ki, bütçe içinde gösterilmeyen iç ve dış borç anapara taksitleri 
toplamı 10 trilyon liraya ulaşmış oluyor; ama, bu 10 trilyon liranın kaynağı henüz yoktur. 

Hükümet, teknik olarak bütçe açığına eklenmesi gereken bu miktarı yeni borçlanmayla 
kapatacağını umuyor; ama, bulunması gereken borç miktarı bu kadar da değil. Tüm kamu 
kuruluşlarının iç ve dış borçlarının 1990 taksitlerinin ödenebilmesi için, 6,2 trilyon lira dış kay
naklı, 13,1 trilyon lira iç kaynaklı borçlanmaya gereksinim vardır. Yani, borç taksitlerini ödeye
bilmek için, toplam olarak 19,3 trilyon Türk Lirası yeni borçlanmaya ihtiyaç vardır. Buna, büt-
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çedeki, borçlanarak kapatılması öngörülen 10,5 trilyon liralık açık da eklenirse, 30 trilyon lira
lık vahim bir borç durumu ortaya çıkar. Böyle bir bütçenin ciddiyeti olabilir mi? Böyle bir büt
çe, vatandaşın dertlerine çare getirebilir mi? Böyle bir bütçeyle enflasyon düşer mi? 

Sayın milletvekilleri, ekonomiyi hızlandırmak için, yatırım yapmak, sanayi tesisleri kur
mak için elbette borç alınabilir. Böyle bir borçlanmaya kimse karşı çıkmaz; ama, ANAP döne
minde durum hiç de böyle değil. .1983 yılından bu yana, dış borç miktarı 3 kat, iç borç miktarı 
10 kat dolayında artmış. Peki, böylesine borçlanmayı haklı gösterecek ne yapılmıştır? Ekono
mik büyüme yavaşlamış, sanayileşme durmuş, kalkınma gündemden çıkmıştır. "Çağ atlanıyor" 
deneti özal döneminde, ekonominin yıllık ortalama büyüme hızı, yüzde 4,8 olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, özal'dan önceki 10 yıllık dönemdeyse Türk ekonomisi yıl
da ortalama yüzde 5,1 oranında büyümüştür, özal döneminde, harika çağ atlama sonunda, 
yılda ortalama büyüme yüzde 4,8; ondan önceki 10 yıllık dönemde, ciddî kalkınma sonunda, 
dünyadaki petrol krizi gibi zorluklara rağmen, yılda ortalama büyüme ise yüzde 5,1... 

Sayın milletvekilleri, ihracat hedefi 1989 yılında 12,5 milyar dolar öngörülmüştü. Bu he
defe ulaşılamayacağı kesin biçimde ortaya çıkmıştır. Bunu Hükümet de anlamış olacak ki, 1990 
yılı için 12,8 milyar dolarlık bir ihracatı hedef aldığını görüyoruz. ANAP İktidarında, tahmin-* 
lerin de, planların da, programların da hiçbir anlamı kalmamıştır. Ekomomi de, rakamlar da 
Hükümetin kontrolünden çıkmıştır. Ne 1989 yılı ihracatı, ne de 1990 yılı ihracatı, tahmin edi
len düzeyde gerçekleşemeyecektir. Bu yıl, ithalatın da, planlanan düzeyin altında gerçekleşerek 
16,3 milyar dolar yerine 15,5 milyar dolarda kalması söz konusudur, tslâm ülkelerine yapılan 
ihracat yüzde 25 oranında düşmüştür, ihracattaki toplam düşüş de yüzde 2,2 olmuştur. Bu 
durumda, dış ticaret açığı, yanHthalatla ihracat arasındaki fark 4 milyar doları aşacaktır; ama 
bakıyoruz, cari işlemlerde gene denge sağlanmış görünüyor. Bunun nedeni basit, sayın millet
vekilleri; hangi yöntemle, kimler tarafından saptandığı bilinmeyen turizm gelirlerini Hükümet, 
gönlünce abartıyor, gönlünce şişiriyor, bu gelirlerin içinde çifte saymaları sürdürüyor; yani ba-

• zı malların satışı hem ihracat içinde, hem turizm gelirleri arasında sayılmaya devam ediliyor. 

Bir de, yurt dışında çalışan işçilerimizin, bu yıl, birdenbire Türkiye'ye yolladıkları döviz
lerin 1 milyar dolar artacağı varsayılmış... Bir tatlı hayal daha. iktidarın bütün hayalleri tatlı. 
Tatsız tek hayal, sandık! Ondan, hayalet görmüş gibi kaçıyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir de sürekli olarak ortaya atılan, sanayi mallarının ihracatındaki 
artış masalı var. Hatta, Sayın özal yalnız bu masalı anlatarak, sanayileştiğimizi, sanayi toplu
mu olduğumuzu, çağ atladığımızı ileri sürüyor. Bu hayal, doğrudan doğruya, hayalî ihracata 
ve yanlış yorumlara dayanıyor. Geçmiş yıllardaki hayalî ihracatın tümü sanayi ürünlerinde gö
rülmüştür. Çok itibar ettiğiniz Dünya Bankası bile, geçen yılki raporunda, Türkiye'nin ihraca
tı içinde önemli bir hayalî ihracat olduğunu belirtiyordu. Bu hayalî ihracatçılara devletin Hazi
nesinden trilyonlar ödendi. Bunların hesabı bir gün mutlaka sorulacak. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılında 7,7 milyar dolarlık sanayi ürünleri ihracatı yapılmış gö
rünüyor. Bunun 3,2 milyar doları dokuma, giyim; 1,5 milyar doları demir-çelik ürünleri. 

Dokuma, cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kurulup gelişen, ihracatı da sürekli artan 
bir sanayi sektörü. ANAP Hükümetlerinin buna yaptıkları tek katkı, belki de, hayalî ihracatla 
yapay bir artış sağlamak. 

Demir-çeliğin ise, ihracatı yanında, ondan fazla, 1,7 milyar dolarlık ithalatı var. \ani, övü
nebilmek için, dostlar alışverişte görsün misali... Buna karşılık, gerçekten sanayileşmenin, sa-
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nayi toplumuna dönüşmenin önemli göstergesi sayılacak madenî eşya, makine, elektrikli ma
kine, cihazlar, taşıt araçları gibi ürünlerin ihracatının toplam ihracat içindeki oranı sadece yüzde 
7 dolayındadır. 

İhracatla ilgili bu masallar, bu hayaller de bitiyor, sanayi ürünleri ihracatı da düşüyor. Ge
çen yılın ilk 7 ayında sanayi ürünleri ihracatı 4,4 milyar dolar iken, bu yılın ilk 7 ayında, du
raklama bir yana, gerilemiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçen dönemin Meclis çalışmaları içinde en olumlu bir yaklaşım, -
merak ediyorsunuz değil mi?- plastik terlik ihracatı nedeniyle halalî ihracatı araştıracak bir 
komisyonun kurulması olmuştur. Bakalım bu komisyon Yüce Meclise ne gibi bilgiler getire
cektir. Plastik terlik olayı nerelere kadar varıyor, göreceğiz. Bu soruşturmaların sonucunu hal
kımız merakla bekliyor. Bu tür şaibeli konuların araştırılması, üzerine gidilmesi, hem kamuo
yunu rahatlatır, hem de Meclisin saygınlığını artırır. ANAP Grubunun, bundan böyle, bu gibi 
konular üzerinde duyarlılığını sürdüreceğini umarım. Tabiî, Sayın Başbakanın da bu konuda, 
elinde bekleyen soruşturmaları sonuca götürmek gibi bir görevi var. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin bir türlü vazgeçmek istemediği, inatla, ısrarla uygu
lamaya çalıştığı özelleştirme programı var. Hükümet, ne yapıp yapıp, halkın malı olan, halkın 
özverisiyle, vergileriyle kurulmuş olan, devletin üretici kuruluşlarını satmak istiyor. Nedeni belli 
değil, tleri sürdüğü gerekçeler birbiriyle çelişiyor, bir dediği bir dediğini tutmuyor. "Bunlar 
devletin sırtında yüktür. Zarar ediyorlar. Devlet bunları özel sektör kadar kârlı çalıştıramaz" 
diyor; sonra, kâr edenleri satmaya kalkışıyor... Bu söylenenler doğruysa, mantıklı olan, zarar 
edenleri satarak, onların da özel sektörün yönetiminde kâra geçmelerini sağlamak değil mi
dir? Ama, özel sektörün pek çok kuruluşu da zaman zaman zarar ediyor, hatta batıyor, onları 
da devlet kurtarıyor. Hükümetin çelişkileri bununla da kalmıyor, önce, "Devletin bu kuruluş
larını halka satacağız, sermayeyi tabana yayacağız" diyenler, sonra bakıyoruz, âğız değiştirdi
ler; blok satış yapmaya, yani bu kuruluşları halka veya işçelere değil, doğrudan özel sektör 
kuruluşlarına satmaya kalktılar. O da olmadı; çünkü, özel sektörün kendi sıkıntısı zaten yeter
li. Bu sefer, devlet kuruluşlarını yabancılara toptan satmaya çalışıyorlar. Beş çimento fabrika
sını bir Fransız şirkete sattılar. USAŞ'ı tskandinavlara sattılar. Şimdi, Petkim'i, böyle büyük, 
tekel konumundaki bir millî kuruluşumuzu yabancılara satmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir 
yoldur. Bakın, ciddî özel sektör temsilcileri bile, böyle, garip, mantıksız özelleştirmelere, sana
yimizin gelişmesine aykırı olan bu gibi davranışlara karşı çıkıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, fonlar konusunda bir şey söylemek istiyorum; hani o bir türlü denet
lenmesi istenmeyen, denetimleri Meclisten kaçırılan, nereye ne için harcama yaptığı bilinme
yen fonlar konusunda... Bütçenin dışına kaçırılmış olan bu fonların, Mecliste, bu konu için 
özel kurulmuş olan KÎT Komisyonunda denetlenmesi ve hesaplarının aklanması gerekmekte
dir. Anayasa Mahkemesinin, kamu bankaları ve fonlar için verdiği karar bunu gerektiriyor. 
Kamu bankalarının ve fon hesaplarının, hiç vakit geçirilmeden, KİT Komisyonunda ele alın
masını Hükümetten talep ediyorum. Bu konu savsaklamaya gelmez. 1983 yılından beri, fonlar 
ve kamu bankalarının hesapları Mecliste denetlenmemiştir. Bu denetim derhal başlatılmalıdır. 

Bir yandan usulsüzlüklerle ilgili araştırma komisyonları kurulmaya başlanmışken, Mecli
sin kendi aslî denetim görevini yapmıyor olması izah edilemez. Yoksa, bir gün, Meclis için de 
mi bir araştırma komisyonu kuracağız?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

"özelleştirme" adı altında, temel kuruluşları yabancılara satma girişiminin peşini bırak
mayız. Halkın hakkını ve malını korumak için elimizdeki tüm olanakları sonuna kadar kulla
nacağız. Kimse bu işe bitti gözüyle bakmasın. (SHP sıralarından alkışlar) 

— 76 — 



T.B.M.M. B : 44 12 . 12 . 1989 O : 3 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetleri döneminde, sosyal sorunları, büyümüş, ağır
laşmış, tam çıkmaza girmiştir. Eğitim ve sağlık gibi temel konular, âdeta, piyasanın acımasız 
koşullarına terk edilmiştir. Eğitim, sağlık hizmetleri, alınıp satılan bir mal haline gelmiştir. Ül-( 

kenin gerçeklerinden uzak, kalkınmanın gereklerinden yoksun bir eğitim politikasıyla, ANAP 
döneminde, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kaybolmuştur. Gelir dağılımı bozulurken, bir yandan, 
parası olanlara kaliteli özel eğitim olanağı sağlanıp artırılırken, öte yandan, resmî eğitim, nite
lik ve nicelik olarak bozulmuştur. Eğitime ayrılan yatırım, ANAP İktidarında oransal olarak 
azalırken, eğitimin kalitesi de düşmüştür. Halkımızın büyük bir kesimi ekmek ve yaşam kavga
sı verirken, elbette ki, çocuklarını paralı eğitim kurumlarına gönderemezler. Bırakınız paralı 
eğitimi, hayat pahalılığının ağır yükü altında ezilen vatandaşlarımız, ücretsiz olması gereken 
devlet okullarının, kitap ve zorunlu kurs masraflarını bile karşılayamaz hale gelmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, tüm vatandaşlarıma duyurmak istiyorum ki, SHP iktidarında, eğiti
me gerekli öncelik, ağırlık verilecektir. Sosyal adaleti sağlamanın, fırsat eşitliğini gerçekleştir
menin yolu budur. Kalkınma da, çağdaşlaşma da, iyi eğitilmiş insan gücü olmadan gerçek
leşemez. 

Sayın milletvekilleri, sistemi ve rejimi ne olursa olsun, çağdaş devlette, sosyal devlet anla
yışında sağlık hizmetleri devletin temel görevleri arasındadır. Türkiye gibi, gelişme yolunda olan, 
fert başına millî geliri düşük, gelir dağılımı bozuk ülkelerde, sağlık hizmetleri büyük önem ta
şır. Böyle bir ortamda, insanın sağlık ihtiyacı para ile değerlendirilemez. ANAP İktidarında 
her şeyin ölçüsü para. Onun için, sağlık hizmetleri de para ile satın alınıp kullanılacak bir mal 
haline getirilmiştir. İktidarınızda, parası olmayanın hastalanmak hakkı kalmamıştır. Hükü
met ne derse desin, insanlar hastanelerde rehin kalmaya, ölülerini bile hastanelerde bırakmaya 
devam etmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yerel yönetimlerde iktidar değişikliğine yol açan 26 
Mart seçimlerinden sonra önem kazanan yerel yönetimler-merkezî idare ilişkilerine kısaca göz 
atmak istiyorum. 

ANAP iktidarı, yerel seçim sonuçlarını bir türlü içine sindirememiştir. Her fırsatta, Hü
kümet, ANAP'a oy vermeyen vatandaşlarımızı cezalandırmak amacıyla, belediyelere ekono
mik ambargo uygulamaktadır. Bir yandan belediyelerin yasal gelirleri azaltılırken, önceki dö
nemlerde hesapsız biçimde ve aşırı ölçüde borçlandırılan belediyelerin bu borçları insafsız bi
çimde alacaklarına mahsup edilmektedir. Buna karşılık, belediyelerin kamu kuruluşlarından 
alacaklarını, bunların belediyelere ödenmesini sağlamakla görevli Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı görevini yerine getirmiyor. 

Hükümet, belediyelere sadece ekonomik ambargo uygulamakla yetinmiyor, belediyelerin 
plan yapma yetkilerine, turizm alanı ilan etme bahanesi ile el uzatıyor; Devlet Su İşlerinin su 
kesintisi, Türkiye Elektrik Kurumunun elektrik kesintisi gibi uygulamalarının sorumluluğunu 
bile belediyelere yüklemeye çalışıyor. Hükümetin amacı belli; büyük ölçüde SHP'nin ve DYP'nin 
yönetiminde bulunan belediyelerin başarısız görünmesini sağlamak, sonra halka dönerek, "iş
te gördünüz, SHP yönetiminde belediyeler başarısız oldu" demek... Hükümetin bu partizan
ca tutumunu kınıyorum. Bu tutumdan vazgeçmesini vatandaşın iradesi olarak istiyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biz, emekten yana, emeğin hakkını korumaya ve sa
vunmaya kararlı bir partiyiz. Emeğin sömürülmesine, her zaman, her yerde karşı çıkarız. Bu-
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nun için uygulayacağımız ekonomik model, planlı sosyal piyasa ekonomisidir. Bu yaklaşımı
mızla, piyasanın işlerliğini ve rekabet kurumunun işlerliğini bozmadan, emekçinin korunması, 
ürettiğinden hakça pay alabilmesi için devletin ekonomiye müdahalesini sağlamak istiyoruz. 
l&ni, olabildiğince, piyasa ve rekabet; gereği kadar devlet, diyoruz. 

Bakınız, kapitalizmin büyük açmazı, özündeki ikilemden doğmaktadır. Bu ikilem, biri
kim ve bölüşüm süreçlerinde ortaya çıkıyor. Sermaye birikimi ile üretilenin bölüşümü... Bun
lar, birbirlerine zıt süreçlerdir. Bu zıtlık, kapitalizmin ve serbest piyasanın çözemediği bir dü
ğümdür. Çünkü, yaratılan artı değerin, onu yaratan emekle sermaye arasında hakça bölüşümü 
kendiliğinden olmaz, kendiliğinden olmuyor. Eğer artı değerin tümü emekçiye bırakılırsa, ser
maye birikiminin kaynağı kuruyor ve ekonomik büyüme duruyor. Artı değerin tümüyle ser
mayeye aktarılması durumunda ise, bu, üretilenden emekçinin eline ancak kendi yaşamını sür
dürecek, ancak kendi iş gücünü koruyacak, ancak yeniden üretmesini sağlayacak kadar bir ge
lirin geçmesi anlamına geliyor; ama bu durumda da, üretilen ürünlere yönelik talep kalmıyor; 
ekonomik gelişmenin sürdürülmesi için zorunlu talebi sermaye kendi eliyle yok etmiş oluyor. 
Üretilen mal ve hizmetlere karşı talebin olmaması, üretimin bir süre sonra durması, büyüme
nin ortadan kalkması sonucunu doğuruyor, tki zıt süreç, sonunda, aynı sonucu veriyor. 

Sosyal demokrat anlayışa göre, işte burada devletin gerekli müdahaleyi yapması, hem üre
timin ve büyümenin sürmesi, hem de emekçinin hakkının korunması için gereklidir. Emekçi, 
hem kendi ürettiği artı değerden belli pay almalı, hem de teknolojik gelişmeler sonunda ortaya 
çıkan nispî artı değerden verimlilik oranında ek gelir de sağlamalıdır. Günümüzde, Türkiye'de 
emekçi kitleler artı değerden de, verimlilik sonucu yaratılan nispî artı değerden de hak ettikle
ri, ekonominin büyümesi için gerekli payı almamaktadırlar. Bu nedenle de ekonomi sonunda 
durma noktasına gelmiştir. Bu sorunun çözümü, maaş ve ücretlerin artışını engellemek değil
dir. Tersine hakça bölüşümü sağlayarak, ekonomik büyümenin motoru olan talebi yeniden can
landırmaktır. 

Biz, bu nedenle, SHP olarak hem gelir dağılımında adaletin sağlanmasını, hem de ücret 
ve maaş politikalarında emekçiler lehine değişiklik yapılarak gelirlerin artırılmasını savunuyo
ruz. Ekonomide hızlı ve sürekli büyüme sağlanmadan, ülkenin ANAP iktidarında ağırlaşan 
temel ekonomik, toplumsal sorunlarına çözüm bulunamaz. Hızla artan, çığ gibi büyüyen iş
sizlik sorununa çare getirilemez. 

Sayın milletvekilleri, biz SHP olarak, sanayileşmeden, ülkenin doğusunda, güneydoğu
sunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde, ortasında fabrika bacaları tütmeden, hızlı büyüme
nin ve kalkınmanın gerçekleşebileceğine inanmıyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki gelişmelerle ilgili de bazı şeyler söylemek istiyordum; an
cak, vaktimin bitmekte olduğunu görüyorum. Bununla beraber, bir konuya değinmeden de 
geçmek istemiyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda, sözde Ermeni soykırımını anma tasarısının ye
niden canlandırılması karşısında, tktidar Partisi Yetkililerini üç yıl önce SEIA anlaşmasının 
süresinin uzatılması zamanında ne kadar uyardığımızı hatırlıyorum. O zaman bu tasarının ge
çirilmeyeceğine dair güvence almadan anlaşmayı uzatmayın demiştik; ama Hükümet bizi din
lemedi. Bugün iktidarın aynı noktaya geldiğini, tasarı yasalaşırsa, SEIA anlaşmasının iptal 
edileceğini Amerika Birleşik Devletleri yönetimine duyurduklarını basından öğreniyoruz. Ame
rika Birleşik Devletleri Senatosundan bu tasarıyı geçirmeye çalışan senatörlere buradan bir defa 

— 78 — 



T.B.M.M. B : 44 12 . 12 . 1989 O : 3 

daha duyuralım : tç politika kaygılarınız için ya da hangi nedenle olursa olsun, tarihsel gerçek
leri saptırarak, bütün bir ulusun onurunu kırmaya, kendi varlığı için çarpışmış bir ulusu, baş
kalarına soykırım yapmış olmakla suçlamaya hakkınız yoktur. 1915'ten başlatıp, 1923 yılına 
kadar uzattığınız dönemin son bölümünde, Türkiye'de, bütün dünyaya karşı Kurtuluş Savaşı 
yapılmıştır. Kurtuluş Savaşımızı soykırım dönemi diye yorumlarsanız, bizimle nasıl müttefik 
olursunuz?.. (Alkışlar) Böyle bir tasarıyı onaylamak, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütün
lüğünü tehdit eden eğilimleri özendirmek, Türkiye'yi karşınıza almaktır. Ne yaptığınızı iyi gö
rün, ona göre davranın. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuşmama son verirken, Hükümete, onu destekle
yen ANAP Grubuna bir kere daha uyarıda bulunmak istiyorum : iktidarınız döneminde her 
yeni yıla girerken içine girdiğiniz kısır döngü sizi biraz daha çözümsüzlüğe, çaresizliğe götürü
yor. Demokrasiyi, yalnızca beş yılda bir yapılan seçimler olarak görmeyiniz. Halka rağmen 
iktidarda kalınmayacağını, bütün dünya, canlı örnekleriyle bugünlerde yaşarken, bu gelişme
lerden siz de kendinize bir ders çıkarmalısınız. (SHP sıralarından alkışlar) Halkın, tepkisini 
mutlaka sokaklarda, meydanlarda göstermesini beklemeyiniz. Herkesin gördüğünü siz de gör
meye çalışınız. 

Son yıllarda getirdiğiniz her bütçe, durumunuzu giderek ağırlaştırıyor, ülkeyi de çıkmaza 
sokuyor. Vatandaşlarımız adına bu bütçeye olumlu oy vermemiz mümkün değildir. Yarattığı
nız ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalım aşılamaz noktaya gelemeden, sizleri bir kez daha, 
ülkemizin ve halkımızın esenliğini düşünmeye çağırıyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal inönü. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ülkü Güney'de. 
Buyurun Sayın Ülkü Güney. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 1990 bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Aynı 
zamanda, bizi televizyondan izleyen değerli vatandaşlarımızı da, yine şahsım ve Grubum adı
na, en derin sevgi ve saygılarla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1990 bütçesi hakkındaki görüşlerimizi açıklamadan önce, bizden önce 
konuşan değerli parti liderlerinin bazı ithamlarına cevap vermeyi bir görev sayıyorum. Sayın 
liderler öyle karamsar tablolar çizdiler ki, sanki 1980 öncesi yaşadığımız o karanlık günleri, 
o ümitsiz günleri -tarih değiştirmiş gibi- bugünmüş gibi ifade ettiler. Hepinizin malumu oldu
ğu üzere, biz, Anavatan Partisi iktidarı olarak kavgadan uzak, gerilimden uzak, hırçın politika 
yerine, iyi niyetle, hoşgörüyle iş yapan, hizmet üreten, iş bitiren bir iktidarız. 

Biz, politikayı hiçbir zaman çirkinleştirmeyi ve yararına inanmadığımız kavgacı, gerilimci 
bir statü içerisinde düşünmüyoruz. Bunların ülkemize ve aziz milletimize hiçbir faydası olma
dığına da yürekten inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle, sözlerimin başında, çok kısa da olsa, bazı konulara 
açıklık getirmek gayesiyle, 1980 öncesinin kısa bir analizini yapmak istiyorum. Tabiî, içinizden 
bazıları, her zaman olduğu gibi, 1980 öncesinin o ümitsiz ve karanlık günlerinin konuşulması
nı, kendi politikaları icabı, istemeyeceklerdir. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne biliyorsan konuş. Konuş da rahatla. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Ama, şurası muhakkak ki, bugünü çok iyi anlayabilmemiz 

için, dünü incelememiz ve mutlaka iyi analiz etmemiz gerekmektedir. 
ALİ ESER (Samsun) — Hani hoşgörü?.. Hani hoşgörü?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Çok kısa olarak 1980 öncesine göz atalım ve tabloyu bir 

hatırlayalım : 1980'de ihracatı 2,9 milyar dolar olan, aynı yıl sadece petrol faturası 3,6 milyar 
dolar olan; diğer bir deyişle, ancak, sadece petrol ithalatının takriben üçte ikisini karşılayabi-
len ülkemizde, her türlü ana gıda maddelerinin yokluğunu, karaborsanın başını alıp gittiğini, 
her türlü nebatî yağların tezgâh altında satıldığını, ampulün, kahvenin, herşeyin yok olduğu 
ve bulunmadığı o devirde, hastanelerimizde zarurî ithal malları olan ameliyat malzemelerinin 
ihtal edilemediğini, yine döviz sıkıntısı yüzünden, ülkemizde kullanmakta olduğumuz teknik 
araç ve gereçlerimizin yedek parçasının bulunmadığını ne çabuk unuttuk?.. Sağlığımız açısın
dan en hayatî bir araç olan röntgen filminin dahi bulunmadığı hastanelerimizde, teknik aletle
rin, gerekli yedek parça sıkıntısından dolayı çalışmadığını, bunların sonucu insanımıza, sağlı
ğımıza ne büyük zararlar verdiğini düşündüğümüzde, o günlerin ülkemizi nerelere götürdüğü
nü çok kolaylıkla anlayabiliriz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O zaman siz neredeydiniz?.. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Dinle, dinle... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) —• Muhterem milletvekilleri, size somut bir örnek vermek için, 

elimdeki bir Meclis zaptından kısa bir pasaj okumak istiyorum : 16 Şubat 1980 tarihindeki 
bütçe görüşmelerinde Sayın Ecevit, zamanın Başbakanı için bu kürsüden şunları söylüyor : 
"Biliyorsunuz, 1977'nin yaz ortalarında, bir aylığına geçici bir hükümet kurduk. 48 bin dolar
lık röntgen filmine ihtiyacımız oldu; milyon değil, 48 bin dolarlık ve bunu Merkez Bankası 
veremedi. Onun da yarısı kadar, 24 bin dolarlık tetanos serumuna ihtiyacımız oldu; Merkez 
Bankası veremedi. Kilitli değildi, açıktı kapıları Merkez Bankasının, ama içinde kilitlenecek 
bir şey yoktu. İşte, böylesine ağır bir ekonomik bunalım noktasına sürüklenişimizin bir nede
ni, bu kadar sorumsuzca ve sakat borçlanma politikasının neticesidir." (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda çok misal verebiliriz. Yurt dışındaki elçilik mensup
larımızın maaşlarını dahi ödeyemeyen, nerede ise o mensupları yurt dışında rehin bırakan o 
günleri nasıl ve ne çabuk unuttuk?.. 

Benzin, mazot, tüpgaz kuyruklarını; otobüsüne, kamyonuna mazot, taksisine benzin bu
labilmek için şoför esnafının neler çektiğini ne çabuk unuttuk?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Şimdi, oynuyor şoför esnafı; hayatından çok memnun!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Şimdi, herkes üretimden, üretimin artırılmasından söz edi

yor; doğrudur, ekonominin gelişmesi için üretimin artırılması şarttır; ama, o tarihte, değil üre
timi artırmak, tarlalarımızdaki ürünü, akaryakıt yokluğundan, toplayıp, büyük merkezlere dahi 
sevk edemiyorduk. Köylülerimiz, özellikle güney bölgelerimizdeki üreticilerimiz mahsullerini, 
bırakın pazarlamayı, toplamayı dahi düşünmeyip tarlalarında bırakıyorlardı. Ne çabuk unut
tuk o günleri... 

Eşkıyanın, bırakın dağı, şehir merkezlerine indiğini, işyerini tahdit ettiğini, ideolojik amaçlı 
grevcilerin kendi çalıştıkları fabrikaları nasıl tahrip ettiklerini ne çabuk unuttuk?.. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Enerji yokluğundan, günde dört saat, altı saat elektrik kesintilerini ne çabuk unuttuk?.. 
Üniversitelerimizde öğretim özgürlüğünün nasıl engellendiğini, derslerin yapılabilmesi için 

öğrenci sayısı kadar polis ve jandarmanın üniversitelerimizde bulunduklarını ne çabuk unuttuk?.. 
Sözün kısası, sabahleyin evinden çıkan herkesin, geride kalanlarla "ne olur ne olmaz" 

diye helallaştıklarını ne çabuk unuttuk?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
Cebinden 10 dolar çıkan, vatandaşımızı hapislerde süründürdüğümüzü, Bulgaristan'a elek

trik için el açtığımız günleri, yine ne çabuk unuttuk?.. 
Sayın milletvekilleri, çok kısa olarak arz etmeye çalıştığım bu hususları, bugün, politikayı 

hırçınlaştırmak isteyen, bundan medet uman, bunu marifet sayan sayın liderler de çok iyi bi
lirler. İşte, bizim çözemediğimiz, bizim anlayamadığımız şey de, bunu bilmelerine rağmen, ay
nı hırçın ve hırslı, kavgacı politikayla nereye varabilecekleridir? (ANAP sıralarından alkışlar) 
Dahası, ülkeye ne kazandıracaklardır? Hırsın insan sağlığına ve topluma yaptığı zararlar, bu
gün artık bilimsel olarak da kanıtlanmasına rağmen, acaba bunlarla ne sonuç alabileceklerdir? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sizin eskiden aldığınız sonucu alacağız. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Politikada yeni bazı liderler tarafından uygulanmaya çalı

şılan eski yöntemler, bugün artık değerini tamamen yitirmiştir. Sadece 1980'den itibaren, 10 
milyon yeni seçmenin, bu eskimiş metotlara iltifat etmesi beklenebilir mi? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sandığı getir, sandığı... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Değişen dünya ile birlikte, 1983 'ten itibaren, Anavatan Partisi 

İktidarının da, Türkiye'ye getirdiği büyük yenilik ve atılımlarla, milletimizin, gençlerimizin dü
şünceleri, düşünce ufukları da artık değişmiştir. Artık, o eski yöntemlerle Türkiye'yi idare ede
mezsiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Her köyde elektriği olan, her köyü 
ile şehirler arasında ulaşımı mümkün olan, anında ülkenin her yeriyle, hatta yurt dışıyla tele
fonla konuşabilen, radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarıyla, her olayı anında gören, din
leyen, bilgilendirilen, bilinçlendirilen toplumun, hâlâ, hırs,kin ve ihtirasa dayanan politikalar
la bir yere yönlendirilmesi mümkün niüdür? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın muhalefet, sözcüleri, devamlı olarak, tutturmuşlar, "anketler" diye. Efendim, ya
pılan anketlerle yüzde 20'ye, yüzde 5'e, yüzde 3'e düşüldü gibi.. (DYP sıralarından "yüzde 
10" sesleri) Şimdi, size anketler hakkında bir açıklama yapayım : Hepinizin bildiği gibi, ista
tistikler ve anketler ülkemizde son yıllarda yeni yeni uygulanmaya başlamıştır. Anketler, henüz 
daha ülkemizde tam sonuç alabilen ve bunların sonuçlarına güvenilebilen bir düzeye erişeme
mişlerdir. Size şu anda en iyi ve en hakikî anketi söylüyorum; en iyi, en ciddî anket, seçimdir. 
İşte 26 Marttan sonra 18 yerde yapılan seçimlerin 12'sini Anavatan Partisi kazandı. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Aynı zamanda... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kaç lira ödediniz, kaç Ura? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Aynı zamanda, kazanılan bu yerlerdeki oy yüzdesi de yüz

de 40'ttr, yüzde 20 değil; yüzde 40'tır. Sayın milletvekilleri, anket budur. Yoksa, gazetelerden, 
".işte filan yerde yüzde 40»a düştü, yüzde 20*ye düştü..." Bunlar ciddî rakamlar değildir. Bun
lara inanmayın. Bunlarla avunmayın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar; DYP sıra
larından "yüzde 10, yüzde 10" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Konuştuklarını git kahvede dinle, bakalım ne diyecekler? 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Seçimden niye kaçıyorsunuz? 
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ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Şimdi, diğer bir hususa geliyorum; o da cumhurbaşkanlığı 
seçimidir. Hepinizin bildiği gibi, Yüce Meclis Cumhurbaşkanını seçmiştir. (DYP sıralarından 
"ANAP seçti" sesleri) Ben anlamıyorum; Yüce Meclis Cumhurbaşkanını seçmiştir, yanlış bir 
şey mi yapmıştır? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — ANAP Grubu seçmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanmış ve Reisi
cumhurunu seçmiştir. \ani siz 1980 öncesinin altı ayda seçilemeyen Reisicumhuru gibi, yine 
aynı günlere mi dönmek istiyorsunuz? Aynı şekilde, biz de aynı şeyi yapmayıp da, o bunalımlı 
günlere mi dönelim? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, aslında, burada Reisicumhur seçimi için gelip ve oyunu kullanan 
bütün milletvekilleri, kendilerine verilen anayasal hakkı ve görevlerini yapmışlardır. Gelmeyen 
.milletvekillerine, o zaman, biz soralım; Niçin gelmediniz? Niçin görevinizi yapmadınız? (DYP 
sırasından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Figüran değiliz, uşak değiliz... 
ZEKERİYE BAHÇECİ (Antalya) — Biz figüran değiliz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Menfî oy verseydiniz. 
İBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sizin yaptığınız, uşaklık. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — O zaman, siz bunalım istiyorsunuz. Halbuki, Anavatan 

Partisi, sözlerimin başında bahsettiğim gibi, hiçbir zaman, bunalımdan, kavgadan yana değil
dir. Biz hizmet için varız, hizmet için geldik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1990 yılı bütçe görüşmelerini, ümit edilmeyen bir hızla 
gelişen dünyadaki olaylar zinciriyle, daha doğrusu, olayların karmaşası içerisinde yapıyoruz. 
Demokrasi tarihimiz zaman zaman kesintiler gösteren bir grafik çizmesine rağmen, Türk Mil
letinin temel arzu ve hedefinin, demokratik rejimi geliştirerek yaşatmak olduğundan asla şüp
hemiz yoktur. 

Demokrasinin kesintilere uğramadan sürdürülmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu ise, 
siyasî İktidarlar kadar, muhalefet partilerinin, basın ve dinamik güçlerin ortak sorumluluğun
da olan bir konudur. Demokrasilerin kesintiye uğramaması için, ekonomik kurum ve kuruluş
ların siyasî iktidarla yakın ve etkin bir iş ve görüş birliği içinde bulunması mutlaka gereklidir. 
Çünkü, inanıyoruz ki, ekonomisi güçlü olan ülkelerin demokrasileri de güçlüdür. Demokrasi
lerin tehdit altında olduğu zamanlar, daima, ekonomilerin çıkmaz sokaklara girdiği dönemle
re rastlamıştır. İşte bu sebeple, ülkemizde demokrasinin kesintiye uğramaması için, toplumun 
tüm kesimlerine görev ve sorumluluk düştüğünü hatırlatmayı, yerine getirilmesi zarurî bir va
zife sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, artık, doktrine dayalı sistemler çöküyor, bloklar çözülüyor, as
kerî paktlar parçalanıyor. Sovyetler Birliğinin, İkinci Dünya Savaşından sonra işgal ettiği top
raklardaki milletler, hürriyetçi, çoğulcu, parlamenter, demokratik sistem için ayaktadırlar. Tür
kiye'nin, her şeye rağmen kurmaya çalıştığı sistem, bugün Çek, Macar, Polonya milletlerinin 
idealidir. Artık, Sovyetler içerisinde yaşayan milletler, dil, din, demokrasi için açık bir müca
deleye girmişlerdir. Hürriyeti için, millî haysiyeti için, bağımsızlığı için kavga veren milletlere, 
kendi istiklal ve ekonomik savaşıyla örnek olan bir Türkiye vardır, bir Türkiye olmalıdır. 

İşte, bize göre, bütçe müzakerelerinin önemi ve ağırlığı, dünyadaki bu şartları idrak ede
rek, Türkiye meselelerinin şuurunda olma mecburiyetimizle daha da artmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarı, bu bütçeyle, kendi ekono
mik modelini, kendi iktidar felsefesini yeni bir ufka, yeni bir yapıcı hamleye kavuşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim İktidarımız, serbest piyasa ekonomisini benimsemiştir, tik sa
nayii devlet eliyle kuran ve devletçilik prensibini Anayasaya dahi koyan bir sistemden geliyo
ruz. Cumhuriyet döneminde, ithalat ve ihracatta devletin payı, başlangıçtan itibaren çok bü
yük olmuştur. Bilhassa, devlet kademelerine yerleşmiş, "Her şeyi, en iyi, devlet yapar, devlet 
bilir; vatandaşa inanmamak, vatandaştan şüphe etmek esastır" yolundaki tepeden inmeci te
lâkkiyi sökmek kolay değildir. Her şeyi korumaya alan bu zihniyet, "Egemenlik ulusundur" 
düsturunu, her nedense, duvarlarda yafta halinde tutmuştur. Devletçilikle, karma ekonomiyle, 
hep devletin ağırlığından, devletin işveren, patron olmasından medet umulmuştur. Türk Para
sının Kıymetini Koruma Kanununyla ekonomiye yön verilmek istenmiştir Ekonomi, üretim ve 
tüketim ilişkilerinin geliştirilmesiyle büyür ve ancak, doğrudan sorumluluk taşıyan işadamla
rının, müteşebbislerin gayretiyle dünya pazarlarına açılabilir. 

Bizim serbest piyasa anlayışımız, sorumsuzluk ekonomisi değildir. Her türlü kartel, tröst 
ve tekelciliğe, monopol uygulamasına karşıyız. Anti-damping yasaklan yanında, tüketicinin 
korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu konuda standartların uygulanması, standart dışı mal 
üretenlerin hukuka teslimi, vergisiz mal üretip pazarlayanların, vergi kaçıranların ve kaçak üretim, 
kaçak ticaret yaparak haksız rekabette bulunanların, çok daha etkili tedbirlerle, malî ve huku
kî müeyyidelerle kontrol altına alınmaları gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Hükümetimizin, 
bu konudaki çalışmalarını hızlandırarak, daha dinamik, daha etkili caydırıcı bir tatbikata im
kân hazırlayacak mevzuat düzenlemelerini memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 1990 malî yılı bütçesini incelediğimizde, makro 
ekonomik hedefler olarak, hepimizin malumu olduğu üzere, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında gayri safi millî hâsılanın ortalama yüzde 7 oranında büyümesi hedef alınmıştır. Sektör
ler itibariyle büyüme hedefleri, tarımda yüzde 4,1; sanayide yüzde 8,1; hizmetler sektöründe 
ise yüzde 6,7 oranındadır. 

Yine Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde ithalatımızın ortalama yüzde 9,1; ihra
catımızın ise yüzde 11 oranında artırılması hedeflenmektedir. 

tşte, 1990 yılı bütçesi bu temel hedefler çerçevesinde hazırlanmıştır. 
1989'yılında gayri safi millî hâsılanın 172,5 trilyon liraya ulaşacağını ve büyüme hızının 

1,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 1990 yılında büyüme hedefimiz yüzde 5,7'dir. Bu 
bütçe ile gayri safi millî hâsılanın 280 trilyon 865 milyar liraya ulaşması hedeflenmiştir. 

1989 yılı gerçekleşme tahmini 16 milyar 700 milyon dolar olan ithalat, yüzde ll'lik bir 
artışla 18 milyar 535 milyon dolara; 11 milyar 650 milyon dolar olan ihracatın da, 1990 yılında 
yüzde 10,4 oranında bir artışla 12 milyar 863 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Ticaret dengemizdeki 5 milyar 672 milyon dolarlık açık da, başta, turizm gelirleri, işçi 
dövizleri ve diğer gelirlerden sağlanan fazlalık ile kapatılabilir bir hale gelmiştir. Bu, memnu
niyet verici bir durumdur. 

1989 yılı başında 2 170 lira olarak öngörülen ve 2 145 lira olarak gerçekleşmesi beklenen 
dolar değerinin, önümüzdeki yıl ortalamasının 2 997 lira olması beklenmektedir. 

1990 yılı konsolide devlet bütçe tasarısının tetkikinde, bütçenin, 64 trilyon 408 milyar lira 
olarak bağlandığını görüyoruz. Bunun 20 trilyon lirası personel harcamaları için, 7 trilyon 302 
milyar lirası diğer cari harcamalar için, 9 trilyon 88 milyar lirası yatırım harcamaları için, 26 
trilyon 874 milyar lirası da transfer harcamaları için ayrılmıştır. 
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Burada, özellikle yüksek gibi görünen ve diğer değerli liderler tarafından tenkite uğrayan 
transfer harcamalarının aynntüarına kısaca değinmek istiyorum. Burada, özlük haklan ve sosyal 
amaçlı ödeneklere ağırlık verilmiştir. Bu amaçla, ücretlilere ve diğer kazanç sahiplerine 1 tril
yon 950 milyar lira; Emekli Sandığınca yapılan özlük ve tedavi ödemelerine devlet katkısı ola
rak 1 trilyon 200 milyar lira; Kredi Yurtlar Kurumunca yapılan ödemelere katkıda bulunmak 
üzere 249 milyar lira; öğrenci harçlan, mülteci giderleri, işçi-memur konut giderleri için 210 • 
milyar lira; tş ve tşçi Bulma Kurumu, TÜBİTAK, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi 
sanatçılan maaşları, muhtar aylıktan, yurt dışındaki öğretmen ve din görevlileri aylıkları için 
492 milyar lira ayrılmıştır. Böylece, transferler tertibi içinde yer alan personel ve sosyal amaçlı 
ödenekler toplam 4 trilyon lirayı aşmaktadır. 

Bu rakamlardan da anlaşıldığı üzere, gider bütçesinin hazırlanması sırasında, mevcut im
kânlar dahilinde ekonomik hedeflerin yanı sıra, sosyal hedefler de çok dikkatli bir şekilde göz 
önüne alınmıştır. Bu durumdan memnuniyet duymaktayız. Temennimiz, ileriki yıllarda bu pa
yın daha da artırılmasıdır. 

1990 yılı bütçesindeki rakamları, 1989 yılı ile karşılaştırdığımızda, personel ödeneklerinde 
yüzde 185,9; diğer carî ödeneklerde yüzde 75,9; yatınm ödeneklerinde yüzde 71,9; transfer öde
neklerinde yüzde 61,9 oranında artışlar görülmektedir. Burada, özellikle personel ödenekleri
nin toplam bütçe içindeki payının büyük oranda arttığım müşahede «diyoruz. Bu artışın, me
murların enflasyon yüzünden kaybının telafisi için verilmiş olduğu hepinizin yüksek malum
larıdır. 

Yine, 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını incelediğimizde, gelirlerin 53 trilyon 860 milyar 
lira olarak hedeflendiğini, konsolide devlet bütçesinin gelirleriyle giderleri arasında 10 trilyon 
547 milyar liralık açıklık görüldüğünü müşühade etmekteyiz. Bu açık, vergi tabanının genişle
tilmesi, vergi toplamadaki alacağımız ciddî ve kararlı çalışmalar ve iç borçlanma yoluyla kapa
tılacaktır. 

Yine, memnuniyetle müşühade ettiğimiz diğer bir husus da; 1990 malî yılı bütçesinde, sağlık 
ve eğitime büyük önem verilmiş, 1989 yılında eğitim ve sağlık için konsolide bütçenin yüzde 
14,6'sı ayrılmışken, 1990 yılında bu oran yüzde 22,6'ya çıkarılmıştır. 

Eğitim ödenekleri 1989 yılına göre yüzde 203,7; sağlık ödenekleri yüzde 181,2 artırılmış
tır. Diğer bir deyişle, cumhuriyet tarihinde ilk defa eğitim ödenekleri, millî savunma ödenekle
rinden yüksek olarak tutulmuştur. Bu, son derece memnuniyet verici bir aşamadır. 

Muhterem milletvekilleri, her şeyin başı ve temeli olan sağlık konusunda 1990 yılı bütçesi 
için neler öngörüldüğünü incelediğimizde, Sağlık Bakanlığına 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
san sı nd a ayrılan ödenek miktarının 2 trilyon 446 milyar 407 milyon lira olduğu görülür. Diğer 
bir deyişle, 1990 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığının payı, genel bütçenin yüzde 4,1'idir. 1989 
yılı Bütçesinde ise, genel bütçeden sağlığa 898 milyar 995 milyon Türk lirası ayrılmış olup, bu 
miktar 1989 yılı Genel Bütçesinin yüzde 2,79 una tekabül ediyordu. Daha önceki yıllara baktı
ğımızda, bu oranın 1986'da yüzde 2,51, 1987'de yüzde 2,57; 1988 yılında ise yüzde 2,73 oldu
ğunu görüyoruz. 

Burada memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, Sağlık Bakanlığına genel bütçeden ayrılan 
pay, son beş yıl içerisindeki en yüksek oranına ulaşmıştır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Yatırımlar ne kadar? 
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ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Ayrıca, özellikle bilinmesinde fayda gördüğüm bir husus 
daha vardır. Aslında, Sağlık Bakanlığı için ayrılan pay, şu anda yüzde 4,1 gibi görünüyorsa 
da, sağlık için genel bütçeden ayrıca örneklemeler verecek olursak, üniversite hastaneleri, as
kerî hastaneler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait hastaneler, belediyelere ait hasta
neler ve bir de bütün bakanlıkların meslek hastanelerine ayrılan payı da sayarsak, yapacağımız 
bir hesapla, bunun takriben yüzde, 9, yüzde 10 civarına vardığım görürüz. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Azalıyor mu, çoğalıyor mu? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Demek ki, aslında sağlık için genel bütçeden ayrılan pay, 

ortalama yüzde l6 civarındadır. 
Değerli milletvekilleri, sağlık işletmeciliği çok pahalı bir işletmeciliktir. Hele bizim gibi 

yıllık nüfus artış oram yüzde 2,5'lere varan ülkelerde, çağın gerektirdiği modern sağlık hizmet
lerini vatandaşa üst düzeyde sunmak, son derece güçtür. Sağlık hizmetleri için gerekli araç ve 
gereçlerin ve tıbbın yenilikleriyle dışa bağımlılık söz konusu ise, bu, ülkemizde olduğu gibi, 
daha da güçtür. 

Sağlık meselelerimize Hükümetimizin bakış açısındaki temel prensibimiz, ilk önce, insa
nımızı hastalıktan korumaktır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığımız, son yıllarda koruyucu hekimlik 
hizmetlerine bütün yurtta azamî önemi vermektedir. Bu cümleden olarak, sağlık altyapı hiz
metleri, en ücra köşelere kadar götürülmekte, buralarda küçük sağlık üniteleri kurulmakta, 
ilk yardım ve aşı gibi koruyucu önlemler ciddiyetle ele alınmaktadır. 

Ülkemizde önemli bir sorun olan, büyük sağlık müesseselerindeki yığılmalar, özellikle şe
hir merkezlerindeki devlet hastanelerinde eksik olan önemli teknik cihazın "Yâp-îşlet-Devret" 
metoduyla tamamlanması, buradaki yeterli teknik personelin de gayret ve işbirliğiyle, kısa bir 
zamanda önlenmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın bu husustaki çalışmalarım memnuniyetle 
izliyoruz. 

Periferdeki hastanelerimizin teknik cihazlarla donatılması ve mevcut uzmanlarımızın yüksek 
gayretleriyle, buralardaki yatak kullamm orammn yüzde 50'lerden yüzde 70'lere, hatta yüzde 
80'lere çıkacağına inanmaktayız. 

Bağ-Kur'lulann Ocak-1989 itibariyle, tamamen sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınma
sıyla, geride kalan yüzde 30-35 civarındaki sosyal güvenlik şemsiyesi dışındaki insanımıza uy
gulanacak kademeli, akıla, ciddî bir genel sağlık sigortasıyla, hastanelerimizdeki hasta-ücret 
problemlerinin ortadan kalkacağı inancındayız. Buradaki en büyük sorun, genel sağlık sigor
tası için, maddî imkânı iyi olmayan vatandaşlarımızın ödeyeceği primlerdir. Bunun için de fon
lardan ve sağlığa ayrılan fondan yardım alacağız ve bunu kademeli olarak fakir vatandaşları
mıza bölüştürerek, onların da bu primleri ödemelerinde katkılarımız olacaktır. 

Genel sağlık sigortası hakkında Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları ve yakında Yü
ce Meclise sunacağı bu konudaki kanun teklifini, memnuniyet ve ciddiyetle takip ediyoruz. 

Diğer önemli bir husus da, sağlık personeli ücretlerinin bugünkü durumudur. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepimizin malumları olduğu üzere, bu ücretler, 1989 yılının 

Haziran ayına kadar, diğer sektörlere göre düşüktü. Bir örnek verecek olursak, Hakkâri'de 
4 üncü derecenin birinci kademesinden maaş alan bir uzman hekimin maaşı 693 bin lira iken; 
1989 Temmuzundan itibaren Hükümetimizin aldığı özendirici tedbirler ve sağlığa verdiği bü
yük önem dolayısıyla, 693 bin Türk Lirası alan bu uzman hekimin maaşı 1 milyon 424 bin-
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liraya yükseltilmiştir. Maaşlarda artış sağlanırken, kalkınmada öncelikli illerimizde çalışma teşvik 
edilmiştir. Bugün 8 inci derecenin üçüncü kademesinden maaş alan bir pratisyen hekimin An-
kara'daki maaşı 862 bin lira iken, aynı hekimin Hakkâri'deki maaşı 1 milyon 245 bin liradır. 
Biz, bütün bu rakamları yine de yeterli görmüyoruz, bunu daha da yükseltmek için gerekli 
çalışmaları ciddiyetle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Yukarıda belirittiğim gibi, yurdun her tarafındaki hastanelerimizi teknik alet ve cihazlarla 
donattığımızda ve bu özendirici ücret politikasıyla, sağlık personelinin ücretlerini yükselttiği
mizde, taşradaki hastaların merkezlerdeki büyük hastanelerde yığılmalarının önüne ancak böylece 
geçmiş olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizi yakından ilgilendiren, millî bir politika izlenmesinde 
zaruret duyduğumuz sağlık politikamızda yukarıda arz etmeye çalıştığım iyileştirmelerin ve he
deflerin arkadaşlarımız tarafından destek göreceğine inanıyoruz. Tabiî ki, bu konuda yılların 
getirdiği ekseklikler ve ihtiyaçların giderilmesi sorunu çok kısa bir süre içerisinde tümüyle çö-
zülmese bile, bu müspet başlangıcın, hangi iktidar tarafından olursa olsun, aynı azimle yürü
tüleceğine bütün kalbimizle inanıyoruz. 

Sayın Başkan, Muhterem milletvekilleri, sabahtan beri yapılan konuşmalarda, politikala
rı icabı karamsar tablolar çizen değerli konuşmacılara bazı gerçekleri hatırlatmakta yarar gö
rüyoruz. 

Bunlann başında Türk turizmi geliyor. Hepimizin malumu olduğu üzere turizm, bacası 
olmayan fabrikadır. Turizmden amaç, ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunmak için, turis
tik yatak sayasının, kalitenin ve üstün vasıflı hizmet arzının artırılması başta gelmek üzere, 
ayrıca, mevcut altyapının gelişen ve artan ihtiyaçlara cevap vermesi için niteliklerinin yükseltil
mesidir. Bakınız, 1983'ten itibaren Anavatan Partisi İktidarının bu konuya verdiği önem sonu
cunda neler olmuştur : İşletme belgeli yatak sayısı 1983'e göre yüzde 113 artarak 140 364'e, 
yatırım belgeli yatak sayısı ise 1983'e göre yüzde 548 artarak 281 370'e ulaşmıştır. 1983'te ülke
mize gelen turist sayısı 1,6 milyon iken, bu sayı 1988'de 4,2 milyona ulaşmış olup, artış oranı 
yüzde 163'tür. Turizm gelirimiz ise 1983'te 411 milyon dolar iken, bu miktar 1988'de 2,3 milyar 
doları aşmıştır ve artış oranı yüzde 460'tır. Yatak kapasitesindeki artış, plan hedeflerini de geç
miş, onun yüzde 33 üzerine çıkmıştır. Bunlar, sevindirici ve gurur verici rakamlardır. 

Hükümetimiz, çevre koruma ve turistik yörelerdeki altyapı hizmetlerinin tamamlanması
nı ciddiyetle ele almış, bu cümleden olmak üzere, Çanakkale'den Mersin'e kadar olan kıyı bandını 
içine alan Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesini uygulama alanına koymuştur. 

Yine, turizmde en önemli faktör olan eğitilmiş hizmet personeli eksikliğine de, hükümeti
miz, aynı ciddiyetle el atmış ve Turizmde Beceri Kazandırma Kursları Projesini, TRT, Anadolu 
Üniversitesi ve Devlet Bakanlığı işbirliğiyle büyük bir gayretle başlatmış bulunmaktadır. 

1989 yılına ait ilk altı aylık veriler, gerek yatak kapasitesinde ve gerekse 1988 yılında ülke
mize gelen turist sayısı bakamından, dolayısıyla ülkeye giren döviz miktarının 1980'in üzerin
de olduğunu göstermektedir. Bunlar, Türk turizmi için, memnuniyet verici hususlardır. İnan
cımız odur ki, 1990 yılı, gerek turistik yatak sayısı artışı ve gerekse ülkemize gelen turist sayısı 
bakımından, plan hedeflerini aşacaktır. Bugünkü göstergeler bunu göstermektedir. 

Muhterem milletvekilleri, sırası gelmişken, sizlere, dikkatimi çeken bir hususu açıklamak 
istiyorum: Bütçe konuşmaları sırasında bazı liderler ve konuşmacılar, demagoji amacıyla bazı 
yanlış beyanlarda bulunmaktadırlar, örneğin, bazı illerin de isimlerini saymak suretiyle, kendi 
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iktidar dönemleri dışında hiçbir şey yapılmadığım ifade etmektedirler. Yine böyle konuşmalar 
sırasında, benim bölgemin de adı geçmiştir. Hepinizin malumları üzere, yeni il olan Bayburt 
ve vilayetimiz Gümüşhane'ye bakınız; 1980 öncesi ve 1983'ten sonra günümüze kadar ne gibi 
hizmetler götürülmüştür : 

1980 öncesinde rutin devlet hizmetleri olan ilkokul, sağlık ocağı, köy yolları dışında cum
huriyet tarihinde yöremize götürülen en önemli devlet hizmeti 1935'te yapılan Trabzon-Erzurum 
Karayoludur. Bu karayolu o günün şartlarına göre yapılmış, iki büyük geçit olan Zigana ve 
Kop'u aşarak Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan yöremizin can damarı bir yoldur. Tabiî 
ki o günün şartlarına göre, dar, düşük vasıflı, özellikle kış aylarında -yukarıda bahsettiğim 
geçitler nedeniyle- sık sık kapanan ve bunun sonucunda bu yol üzerindeki vilayetlerin, doğu 
ile kuzey irtibatı kesilen yegâne karayolumuzdur. 

Ayrıca, 1980 yılına kadar, özellikle seçim amaçlı yatırımlar olan, önceden iyi planlanma
yan, ciddî etütleri ve fizibilitesi yapılmayan üç adet de yarım kalmış tesis mevcuttur. Bunlar, 
Kelkit'te kundura fabrikası, Bayburt'ta kesici aletler fabrikası ve yine Bayburt'ta et kombina 
inşaatları idi. 1983 'te Anavatan Partisi iktidara geldiğinde, bu yarım kalmış, kaba inşaatları 
bile tamamlanmamış inşaatları ciddî ve akılcı bir incelemeye tabi tuttu. Bayburt'ta yapılacak 
kesici aletler fabrikası ile, Kelkit'te yapılacak ayakkabı fabrikasının kesinlikle rantabl olmadığı 
görüldü. Bunlardan, Kdtit ayakkabı fabrikasını tamamlayarak, buranın bölge ekonomisine kat
kıda bulunabilecek bir fabrika olan kibrit fabrikası haline dönüşmesine karar verdi ve geçtiği
miz aylarda, gerekli tahsisat ayrılarak, ihalesi yapıldı. Böylece, zaten var olan kavakçılığın da
ha da gelişerek bölge ekonomisine katkıda bulunması sağlandı. 

Bayburt'taki sadece yarım, kaba inşaatı tamamlanmış ve yapılan etütlerde kesinlikle rantbl 
olmayan kesici aletler tesisi diye isimlendirilen bu tesis de, milletten alınan, harcanan milyon
larca lira ile birlikte, halen, yüzkarası olarak kaderine terk edildi. 

Bayburt'taki yarım kalan kombina binası, iktidarımız döneminde tamamlandı. Bu kom
binanın da tarım Bakanlığımız tarafından yapılan ciddî etütlerle, 1990 yılı içinde, yine kombi
na olarak faaliyete geçirileceğini memnuniyetle tnüşahade etmiş' bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1983'e kadar ki tabloyu kısaca böyle özetledikten sonra, gelelim 
Gümüşhanemize; ANAP İktidarı döneminde hiçbir şey yapılmadığı iddia olunan Gümüşhü-
nemize. 1983'ten itibaren neler yapıldığına, bakalım, candanlarımız olan Tarabzon-Erzurum 
Karayolu, yüksek vasıflı standart bir yol haline getirildi. 90 kilometrelik Zigana Dağı yolu kal
dırıldı. Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli -ki boyu 1 700 metredir- trafiğe açıldı. Yine yapı
lan güzergâhlarla bu tarihî yol, hem günün şartlarına uygun olarak genişletildi, hem de 19 ki
lometre kısaltıldı. 

Bu önemli karayoluna ve tünele 1975 yılında başlanmasına rağmen, bugünkü birim fiyat
larıyla yalnız 9 milyar lira harcanmıştır. Halbuki 1983 ile 1989 yılları arasında, yani iktidarımız 
döneminde bu yola harcanan para 75 milyar 115 milyon liradır. 

Yine, altyapısı biten bu yolun 1990 yılında ödeneği 32 milyar liradır. Allah nasip ederse, 
1992'de, asfalt da dahil, her şeyiyle mükemmel bir yol, 1980 öncesinin ihmaline uğramış bir 
yörede hizmete sunulmuş olacaktır. 

Şunu hemen belirtmeliyim ki, bu yol halen asfalt olmadığı halde, gerekli hizmeti vermek
tedir; yani, fonksiyonel bir durumdadır. 
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Değerli milletvekilleri, 1983'e kadar Bayburt tlinde ciddî hiçbir sulama tesisi yokken, 1987 
yılında, ANAP Hükümetinin yerinde bir kararıyla 27 488 200 000 liraya Aydıntepe Masat Su
laması planlanarak ihale edilmiştir. Bugüne kadar 4 milyar lira civarında harcama yapılmıştır, 
1990 yılında S milyar liralık yatırım yapılacak. Halen yüzde 25'i bitmiş olan bu büyük sulama 
projesi, 1991 yılı sonunda ikmal edilmiş olacaktır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Trabzon'a ne yapıldı? Trabzon'u anlat. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Böylece, Bayburt tlinde 10 348 hektar arazi sulanacaktır. 
Ayrıca, 1983'ten itibaren, Gümüşhane tlinde, İktidarımız tarafından temeli atılan çimen

to paketleme fabrikası ve yine İktidarımız döneminde işletmeye açılan konfeksiyon tesisi, kı
vanç duyduğumuz eserlerimizdendir ve bunlar .ilk aklımıza gelip sayabildiklerimizdir. 

Daha mı sayayım? Köy Hizmetlerinin 1983-1989 yılları arasında ilimizde yapıp realize et
miş olduğu gölet sayısı 9'dur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Bundan gurur duyuyoruz, 
iftihar ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu samimi olarak itiraf etmek istiyorum ki, biz, her devirde 
• ülkemize hizmet etmiş her kademedeki insanımıza minnet ve şükran duygularımızla doluyuz; 

ama bir şeyi de unutmamak gerekir : Hani bir atasözü vardır, "Yiğidi öldür, ama hakkını ye
me." tşte biz daha önceden yapılanları inkâr etmiyoruz; ama yaptıklarımızın da bütün herkes 
tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Bu bizim en tabiî hakkımızdır. Bizden sonra gelecek ne
sillere bırakacağımız en büyük varlıklarımız bunlardır. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca gururla, kıvançla büyük Türk Milletinin huzurunda açık
lıyoruz ki, ANAP İktidarı döneminde, yani, 1983-1989 yılları arasında ilimize yapılan hizmet
ler, cumhuriyet tarihinde yapılan bütün hizmetlerin üzerindedir, fevkindedir. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri) Bundan, bizim gibi, herkesin kıvanç duyması gerekir. 

Burada, biz, özellikle kendi yöremizden misaller verdik; çünkü, daha önce konuşan lider
ler tarafından, kendi yöremiz ile ilgili misaller ortaya getirilmişti. 

Şuna da inanıyorum ve bilmeliyiz ki, diğer bütün yörelerde Anavatan Partisinin, buna ben
zer, hatta bundan daha çok kalıcı hizmetleri vardır ve bunlar saymakla bitmez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum : 
Yüce Meclisin huzurlarına getirilen bu bütçe tasarısının, görüşmeleri sırasında sizlerin de 

değerli katkılarınızla, ekonomide özlediğimiz yeni hamlelere imkân sağlayacağına, milletimi
zin refah seviyesini ve çalışanlarımızın refah payını artıracağına ve kamu hizmetlerinin yürü
tülmesi açısından, bizi daha ileri noktalara götüreceğine içtenlikle inanıyoruz. 

1990 yılı bütçemizin, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülkü Güney. 

Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Raşit Dalda!; buyu
run. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA RAŞİT DALDAL (Niğde).— Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesile ile şahsım ve Grubum adına hepinize en derin saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, öğleden önce ve öğleden sonra konuşan sayın liderler daha önceki 
tekrarlarını dile getirdiler, bakın neler dediler : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir." "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Türkiye'de hakların, hürriyetlerin bekçisidir." "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her şeyin açıkta ve herkesin gözü önünde cereyan etmesinin teminatıdır." "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bir kenara itümemelidir, itilemez de" 

Bu sözleri, 28.12.1987 tarihinde Sayın Sayın Süleyman Demirel burada ifade ettiler. Ayrı
ca öğleden önceki konuşmalarında da ifade ettiler. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — "Televizyonda gösterin" dediler. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — İçtenliğine inandığımız bu sözlerden sonra, uygulamala

ra ve arayışlara, girişlerine bakıyoruz. 
Devamlı olarak, tartışmalara açılması gerektiğini ve çarenin Meclis olduğunu söyleyen sa

yın liderler, Meclisi boykot ediyorlar, seçimlere gelmiyorlar, çalışmalara katılmıyorlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hangi çalışmalara? 
ALİ ESER (Samsun) — Sanki, sizden, çok katılanlar var... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Bu mudur halkın gözüne baka baka, "Parlamento 

dışlanmamalıdır" demek? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 500 tane sözlü soru gündemde niye duruyor? Bakanlar 

niye cevaplamıyorlar? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Meclisin çalışmalarıyla ilgili şikâ

yetlerde de bulundular. 
İşte sözlü sorular : 1 Kasım tarihinden bu tarafa, sözlü soru ve diğer denetim yolları bu 

Mecliste takip edilmektedir. Sözlü soru önergesi veren arkadaşlarımız dahi Meclise gelmemek
tedirler. 

ÜMlT CANUYAR (Manisa) — Siz geliyor musunuz, siz? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Çok değerli arkadaşlarım, 6.4.1989 tarihindeki güvenoyu 

görüşmelerinde, 26 Mart 1989'da yapılan mahallî seçimler üzerinde konuşmalar başladı. 
22.6.1989 tarihinde de Altıncı Beş Yıllık Plan görüşülürken, o günün Başbakanı olan Sayın 
özal'a aşağı sıralardan laf atıldı. O günlerde Şarköy seçimi vardı; hatırladığım kadarıyla, o 
günkü Başbakan Sayın özal "Şarköy"ü aldık" dediğinde -yanılmıyorsam- Sayın Turan Baya-
zıt "Bitlis var, Hakkâri var... Sayın Başbakan büyük konuşmayın" demişti. Bunlar büyük ko
nuşmanın ürünleri değildir. Sonra, seçimler yapıldı; arka arkaya 18 seçim yapıldı. İçlerinde 
vilayetler de var; daha dün İsparta'da Aydoğmuş'ta yapılan seçim de ortada... 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Siverek de ortada. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Et dağıttınız, et, utanmadan. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 18 yerde yapılan belediye başkanlı

ğı seçiminden 12 tanesini Anavatan Partili belediye başkan adayları kazandı. 
VEFA TANIR (Konya) — Gelin erken seçime gidelim... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Gelin o halde seçime gidelim; erken seçime gidelim. 

Getirin sandığı halkın önüne, seçime gidelim. 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Altı tanesini de sizler paylaştınız. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hadi seçime gidelim o zaman. 
BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Seçime gidelim o zaman. 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — İlavesini söyleyeyim... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hadi erken seçime o zaman. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bunlar seçim değil mi arkadaşlar? (DYP sıralarından gü

rültüler) 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Seçmensiz milletvekili, seçime!.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu arada il genel meclisi seçimleri 

de yapıldı. Yaklaşık 100 üniteyi içine alan 4 ilçede seçim yapıldı. Buradaki seçimlerden çıkan 
sonuç daha da değişiktir. Nedir? 7 tanesini Anavatan'lı, 2 tanesini DYP'li, 1 tanesini de SHP'li 
adaylar kazandı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yani, vatandaş halinden memnun mu? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, seçimler kendi şartları içerisinde 

yapılır; mahallî seçimler de kendi şartları içerisinde yapılmış ve o günün şartlarına göre de ne
ticelenmiştir. Kimse, kazanan belediye başkanlarına "Niçin kazandınız?" diye sormamıştır. 
Hepsi görevlerine gitmiş ve görevlerini ifaya başlamışlardır. 

Kaldı ki, o günün seçimlerine; yıllardır altyapısı ihmal edilen belediyelerde, elektrik şebe
keleri, su şebekeleri, kanalizasyon ve PTT şebekelerinden dolayı... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bir de sizin şebeke vardı. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — ...imar faaliyetleri nedeniyle ve kış şartlarının da ağırlı

ğıyla, yerler ve yollar çukurlarla doluyken girilmiştir. O şartlarda da, vatandaş, oyunu dilediği 
şekilde kullanmış ve sonuç tecelli etmiştir. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Şimdi oyunuz yüzde kaç? 
BAKİ DURMAZ (Afyon) — Yüzde 10, yüzde 10... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Yüzde 10 bile yok. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bana laf atan arkadaşlarıma, kendi üyelerinden, eski grup 

sözcülerinden birisinin sözüyle cevap vermek istiyorum. Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili ola
rak, Sayın Oğuz Aygün bakınız ne diyor : 16.12.1977 tarihli, Millet Meclisindeki Birleşimde, 
Sayın Akgün... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Aygün size nasıl cevap verecek şimdi (DYP sıra
larından gürültüler) 

RAŞtT DALDAL (Devamla) "Kamuoyu, milletin bütün fertlerinin bir ve bütün olarak 
teşkil etmiş olduğu topluluktur" diyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —- Sayın Aygün size nasıl cevap verecek? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Zabıtlarda var, yalan söylemiyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Oğuz Aygün size nasıl cevap verecek? 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — "Seçimlerde tecelli eden sonuca göre parlamentoya gelen 

milletvekilleri, kamuoyunun temsilcileri olup, onun iradesini taşıyan kişilerdir. Bu kişilerin dı
şındakiler, yasama görevine karışamazlar; çünkü, bu görevi temsilcilerine, vekillerine, yani siz
lere devretmişlerdir. Her dört senede bir, -ki, o zaman dört senede bir seçim yapılıyordu- mil
letvekilleri için görevi yeniden verip vermeme dört yılın muhasebesine göre, oylarla yeniden 
tecelli eder." 
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Değerli arkadaşlarım, burada konuşulanlar elbette zabıtlara geçmektedir. Hiç kimse boş 
konuşmamalıdır. Bugün söylediğini yarın adamın yüzüne vururlar. Nitekim biraz sonra konu
şulanları zabıtlardan sizlerin karşısına getireceğim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dediğim gibi, arşiv faresi bu, dolaşıp duruyor. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili, aralık ayının başında bir 

gazetede çıkan iller itibariyle değerlendirmeyi de, kamuoyu araştırmasının ne biçim bir rezalet 
içinde olduğunu vurgulamak için söylüyorum. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sizin için olursa İyi; o zaman bir şey demezsin. 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Durumu dinleyin de, doğru, yanlış kararınızı verin. 

Dört tane yeni il yapıldı, 15 Haziran 1989 tarihinde. Kamuoyu araştırması 1 Aralık tari
hinde yayımlandı. Bu dört ilin ismi, kamuoyu araştırmasında yok. Kimisini Aksaray'ı, Niğde'
de, Bayburt'u, Gümüşhane'de, Karaman'ı, Konya'da, Kırıkkale'yi, Ankara'da sayarak yapmışlar. 
Ona göre de değerlendirme yapmışlar, tşte, "Kamuoyu araştırması" dediğiniz bu/ 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Dünkü Hürriyet'i ne yapıyorsun? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, bu Yüce Meclis Cumhurbaş

kanını seçmiştir. 
AHMET NEÎDÎM (Sakarya) — ANAP Grubu seçti. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — tleri geri pek çok sözler de söylenmiştir; tavırlar ve dav

ranışlar da ortaya konulmuştur. Yüce makam, polemik konusu edilmeye çalışılmıştır. Hâlâ da 
aynı şekilde davranılmaktadır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Daha da devam edeceğiz. 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Meclis, bu seçimi Anayasaya uygun olarak yapmıştır. Bu

rada şunu demek istiyorum : Meclis, kendi içerisinden Cumhurbaşkanını seçmeyip de, daha 
önceleri olduğu gibi, arayışlar içerisinde mi olmalıydı? 

HASAN EKÎNCt (Artvin) — ANAP Grubu içinden seçildi. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Size göre bu doğru değilse, daha önce yapılanlar mı doğ

ruydu? Gelin, cumhurbaşkanları nasıl seçildi, şöyle bir hatıralarımızı tazeleyelim : 1960 yılın
dan sonra 1961 yılında, silahların gölgesinde, millî iradeye rağmen, cumhurbaşkanı seçildiğin
de o Meclisteki arkadaşlarımız nasıl görev yapabildiler, halka bunu nasıl anlatabildiler? Sor
mak hakkımız değil mi? (ANAP sıralarından alkışlar) Bundan daha enteresanı var... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Enflasyonu nasıl indireceksiniz? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Enflasyona da geleceğim. 
Ben seçilen sayın cumhurbaşkanlarının şahsına herhangi bir şey demiyorum. Seçiliş ve millî 

iradeyi temsil açısından söyleyeceklerimi söylüyorum, söylenmesi gerektiğine de inanıyorum. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Hepsi millî iradeyle seçildi sizinki hariç. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bunların içerisinde 1966 tarihinde yapılan bir cumhur

başkanlığı seçimi var. O tarihte parlamenter olup da, aramızda olan sayın parlamenterler de 
var. Bir gecede emekli yapılıp, aynı gecenin sabahında kontenjan senatörü yapılıp, sonra da 
cumhurbaşkanı seçimi var. O tarihteki sayın cumhurbaşkanının seçimi, millî iradenin ortak 
arzusu muydu? Demokrasinin gereği miydi? Parlamenter sistemin bir icabı mıydı? 

VEFA TANIR (Konya) — Tabiî, bütün gruplar iştirak etmiş seçime. 
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RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Bakın, bütün grupların iştirak ettiği bu seçimle ilgili Sa
yın Süleyman Demire! ne diyor : "12 Mart Muhtırası verilipte, radyodan okunurken bu parla
mentonun seçtiği Sayın Cumhurbaşkanını aradım, telefonlarıma dahi cevap vermedi" Bu mu 
millî irade? 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Vermedi; yalan değil... 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Daha geleceğim. 
Parlamentonun üzerine, millî iradenin üzerine ipotek konduğunda -12 Martta- yine Cum

huriyet Halk Partisinin sembol şahsiyetlerinden rahmetli Nihat Erim, bağımsızlaştırılıp, Baş
bakanlığa atandığında harika çocuklardan hükümet kurulduğunda, millî irade, onlara güve
noyu vermek miydi, bütçelerine destek olmak mıydı? 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Kim oldu, kim? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sizin harika çocuklar ne oldu? 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — O yıllarda, "Ey halkım, ey vatandaşım, Parlamentoya 

ve senin millî iradene ipotek kondu, ben ve biz, iradeni temsil edemiyoruz, üzerimizde ipotek 
var, sine-i millete dönüyoruz" demeleri gerekmez miydi? Şu ara, sık sık sine-i milletten bahse
diliyor; sine-i millete dönecek zaman var, dönülmeyecek zaman var. îşte, o zaman sine-i mille
te dönülebilseydi çok şikâyet ettiğiniz hepimizin şikâyet ettiği 12 Eylül muhtırası olmazdı. 

HASAN EKÎNCÎ (Artvin) — O zaman sen de burada olmazdın ki; 12 Eylül sayesinde 
buradasın. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — "12 Mart muhtırası" diyeceğine, yanlışlıkla "12 Eylül 
muhtırası" diyor. 

RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bakın, bütçeler üzerinde neler ko
nuşuluyor. Biraz önce konuşan Sayın înönü de aynı şeyleri söyledi, daha önce konuşan Sayın 
Demirel de aynı şeyleri söyledi. Hep böyle mi oluyor diye geçmişe baktık, ifadelerden şunlar 
çıkıyor: örnek olarak vereyim; o günlerde Sayın Demirel, Ecevit Hükümetine, "Paris hükümeti" 
diyor, "Çankaya hükümeti; nesine ilgi göstereceğim?., diyor. Bir başka yerde de Sayın Ecevit, 
Sayın Demirel Hükümeti için, "Hazırlayıcısının bile ciddiye almadığı bütçe üzerinde uzun uza-
dıya durmak gereksizdir" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmacılar, sayın liderler geçmişi, bugünü, yarını değerlendirdi
ler. Bütçe üzerindeki konuşmaların, siyasî ekonomik ve malî tarafı vardır. Elbette bunlar dile 
getirilecektir. 

ZEKERtYA BAHÇECİ (Antalya) — 1990 bütçesini konuşuyoruz; biraz da 1990'a gel. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu 1990 malî yılı bütçesinde yer 

almayan, ancak, kesinhesapta yer alan bir husus var, DÇM'Ierle (dövize çevrilebilir mevduat
larla) ilgili; bunun aslı nedir, faslı nedir diye onun da bir araştırmasını yaptık. Aslında, Hükü
metimize ve dolayısıyla partimize, ayrıca, milletimize oldukça yük yükleyen DÇM'ler için, bun
dan tam oniki yıl önce bütçe görüşmelerinde neler deniyor; onu size ifade etmek istiyorum. 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — DÇM'ler ödendi, yalnız... 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — ödendi de... "DÇM'lerin halk üzerine bir baskısı olma

dı; DÇM'ler sizin dediğiniz gibi değil, bizim dediğimiz gibidir" diye beyanlarda bulunulduğu 
için söylüyorum. 

Bakın, tarih, 16 Şubat 1977. Bütçe üzerinde söz alan sayın konuşmact, "Bütçe vesilesiyle 
Türk ekonomik hayatının geleceği açısından bize bir hayli karanlık ve bir faizcilik işlemi gibi 
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görünen DÇM'ler konusunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Hükümetin tekeffül 
ettiği kur farkı garantisi sebebiyle, bugüne kadar kur ayarlamalarının sonucu Merkez Bankası
nın ve Maliyenin zararı ne kadardır; halen 1,7 milyar dolara varmış olan bu meblağın, bu büt
çeyle, yani, 1978 yılı bütçesiyle 2 milyar dolar daha artacağı hesaplanırsa 3,7 milyar dolarlık 
borcun, mürekkep faiziyle birlikte nasıl ödeneceğini ve Hükümetin bu yönde nasıl tedbir aldı
ğını sormak istiyorum?" diyor. 

tçinde bulunduğumuz yıl, bu ödemeler, DÇM'ler ödenip tamamlandığında, ülkemizin ve 
ekonomimizin rahat bir nefes alacağını ifade ettiğimizde, "hayır, öyle değildir böyledir" den
diği için bunu ifade etmek durumunda kaldım. 

MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — O zaman, balkondan, güle güle alkışlıyordun ama. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anayasamızda sıkça vurgulanan 

"Ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü" ilkesinin gerçekleşmesi için, ülkemizde huzur, 
güven ve asayişin temini; vatandaşın, ayırım gözetmeksizin can ve mal emniyetinin sağlanma
sı; huzur ve güvenin, demokratik nizamdan, insan temel hak ve hürriyetlerinden vazgeçmeden 
kalıcı tedbirlerle, sosyal adalet, sosyal güvenlik, ekonomik, eğitim ve sağlık, adalet ve fırsat 
eşitliği, hukukun üstünlüğü prensipleriyle güneydoğu olaylarına yaklaşılmalıdır diyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, pazarlıklarla kurulan bir devlet değildir; kanla kurulmuş
tur. Köklü, tarihin her devrine damgasını vurmuş bir milletin devletidir. Kuvayi Milliye ruhuy
la kurulmuş, hudutları Kuvayi Milliye ruhuyla çizilmiştir. İzmir'de, Kahramanmaraş'ta, Şanlı
urfa'da, Kars'ta, Ardahan'da, Hakkâri'de, Hatay'da bu ruhla hudutlarımız çizilmiştir. 

Ermenilerin saldırı ve katliamlarına Hamidiye Alayları ile, İngiliz ajanlarına millî şuurla 
karşı koyan doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızın üzerine oynanan oyunlarla ülkemizin 
bütünlüğü üzerine oynanmak istenen oyunları burada dile getirmek istiyorum. 

Sayın İçişleri Bakanımızın sık sık dile getirdiği gibi, vatanıyla, ülküsüyle, diniyle, örf ve 
âdetleriyle, millî kültürüyle bir ve bütün olan vatandaşlarımız her türlü tecavüzden ve etkiden, 
en kısa zamanda, masun hale getirilmelidir. 

1990 yılı bütçesinde, sosyal, kültürel, ekonomik ve altyapı hizmetleri için bu bölgeye ayrı
lan ödenekleri de, bu açıdan ayrıca isabetli buluyoruz. 

Güneydoğudaki bölücü terör eylemlerine katılanların arasında yoğun biçimde Ermeni te
rörist olduğu gün ışığına çıkmıştır. Türkiye üzerine oynanan oyun yeni değildir, eskiden de oy
nandı, şimdi de oynanıyor, fırsat bulurlarsa ileride de oynayacaklar. Buna canlı bir örnek ver
mek için 1925'li yıllara gidiyorum. Bu oyun o tarihlerde İngilizlerce oynandı. 

Bilindiği gibi, Lozan Antlaşmasından sonra Musul ve Kuzey Irak Bölgesi, misakımillî hu
dutları içinde olmasından dolayı, hudutlarımıza katılması, o bölgede yapılacak, yani... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Dersimiz tarih mi? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Dinleyin, tarih mi, coğrafya mı?., önemli olduğu için 

anlatıyorum. 
O bölgede yapılacak yani Musul Bölgesinde yapılacak plebisite (referanduma) bağlanmış

tı. Referandum, Türkiye'ye katılma ya da katılmama şeklinde olacaktı. Referandum hazırlık
ları tamamlanıp oylamaya geçileceği sıralarda, sunî şekilde, İngiliz ajanları marifetiyle Şeyh 
Sait isyanı çıkartıldı. Tabiî, bu isyan nedeniyle de çatışmalar oldu. İşte bu sıralarda, Musul 
ve Kuzey Irak Bölgesinde referandum yapıldı ve referandumda da, Türkiye kaybetti. Çok acı; 
ama, tarihî bir gerçek. Bu oyuna hiçbir zaman gelmemeliyiz; bu oyuna, her zaman bütünlüğü
müzle, bir arada, karşı koymalıyız. 
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Asırlardan beri, şu veya bu sebeple, yatırımlardan, hizmetlerden yeterince istifade edeme
miş bu yöreye, yoğun biçimde -tabiî, bütçenin imkânları da zorlanarak- kaynak akışı sağlan
maktadır. Bunun sonucu olarak da, bölgede çalışan kamu personeline verilen ek ödemeler; 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığının tüm yatırımlarının yarısına yakın bir bölümünün intikali; 
elektrik, haberleşme, sağlık ve eğitim ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının harcamalan; 
içişleri Bakanlığı ile güvenlik güçlerinin, duruma, şartlara uygun araç, gereç ve teçhizat ile do
nanım giderleri küçümsenmeyecek rakamlara ulaşmaktadır. Bunu, bu harcamaların enflasyo-
nist baskıdaki payını vurgulamak için söylüyorum. "Kısılsın" da demiyorum; yeter ki, orada 
yaşayan vatandaşlarımız, bir an önce huzura ve güvene kavuşsunlar. Onun için söylüyorum. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonun ülkemizin gündeminde bulunuşu, yeni bir olay değildir. 
Bunu, enflasyonu mazur göstermek için söylemiyorum. Altmış senelik hükümet programları
na, Meclis zabıtlarına, bütçe görüşmelerine şöyle bir göz attım. Hepsinde de, enflasyondan, 
pahalılıktan şikâyetler ve alınacak tedbirler göze çarpıyordu. Tabiî, enflasyon, övünülecek, mazur 
gösterilecek bir hadise de değildir. Tedbirleri alınmalıdır ve aşağıya çekilmelidir. Herkesin bil
diği gibi, enflasyondan dar ve sabit gelirliler daha çok mağdur duruma düşmektedirler, daha 
çok etkilenmektedirler. Enflasyonun bu etkisinden, memur, işçi, emekli, dul ve yetimleri koru
mak gerekir. Bu kesimlere verilecek maaş ve ücretler, gerçekçi yaklaşılarak verilmelidir, enflas
yona yenik düşmeleri önlenmelidir. 

Bu alanda da, Anavatan Partisi İktidarı, yenilikçi ve gerçekçi yaklaşım göstermiştir, gös
termeye de devam etmelidir. Memur maaş katsayısı ve ödemelerine, altı aylık dilimler uygulan
mıştır. Toplu sözleşmelere de, "Enflasyonun götürdüğü miktar, sözleşmelere otomatik olarak 
ilave olunur" koşulu konmaktadır. Maaşlarda sağlanan artışlar reel artışlardır; mukayeseleri 
yaptığımızda da -söylendiği gibi- enflasyonun altında değildir. 1990 malî yılı bütçesinde de, 
ilk altı ay için yüzde 25 artış öngörülmüştür; ikinci dilim ayarlaması da, temmuz ayında yapı
lacaktır. Dar ve sabit gelirliler sınıfında mütaala edilen bürokratlar, malî yönden sıkıntı çek
mezlerse, sıkıntıya düşmezlerse, bürokrasinin de iyi işleyeceği inancındayız. 

insanlarımız, hızlı gelişme ve çalışma temposu içerisindedir. Teknolojinin ve iletişim im
kânlarının çok geliştiği, zamanın altın kadar kıymetli olduğu bu devirde, insanlarımız, bürok
ratik engellerle uğraştırılmamalıdır ve uğraşacak vakitleri de yoktur, zamanla yarış halindedir
ler. Bürokrasinin de görevi, vatandaşa hizmettir. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın inönü'nün ve son zamanlarda Hükümetin, mil
letvekillerinin, basının, sık sık gündeme getirdiği bir husus yar : Türk Ceza Kanununun 141, 
142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılması ya da değiştirilmesi. 

Türk Ceza Kanununun bu maddelerini Anavatan iktidarı koymadı, italyan Ceza Kanu
nunun tercüme edilerek Türk Ceza Kanunu haline getirilmesinden sonraki yapılan değişikliği 
de Anavatan iktidarı yapmadı. 

Biz, modern bir devlet olarak, bir hukuk devleti olarak din, vicdan, düşünce ve fikir hür
riyetinden yanayız. Anayasamızda da bu maddelerle bağlantılı hükümler var. Ancak, kurallar 
konurken veya kaldırılırken veya kaldırılması söz konusu olduğu zamanlarda etraflıca düşün
mek gerekir. Konulan hüküm veya kaldırılan madde, insanlarımıza ve ülkemize neler getirmek
tedir, neler götürecektir; etraflıca düşünmek ve tartışmak lazımdır. Hissî ve fevrî olmamak ge
rekir, olunmaması gerektiği inancındayız. 
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Amme hukukunda bir temel hüküm var; "Hürriyetleri yok etme hürriyeti tanınmalı mı
dır? Temel hak ve hürriyeti yok etme hürriyeti verilmeli midir?" İşte bu ve bunun gibi diğer 
hususlar da göz önüne alınarak, meseleye, birlikte detaylı düşünülerek çözüm getirilmelidir, 
biz bu kanaatteyiz. 

Hukuk devleti olarak, Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Beyannamesine, Avrupa tnsan 
Haklan Sözleşmesine ilaveten, geçtiğimiz iki yıl içerisinde vatandaşlarımıza kişisel başvuru hakkı, 
Avrupa tnsan Hakları Divanının mecburî kaza yetkisi, İşkencenin ve Gayri İnsanî, İnsanı Kü
çültücü Ceza ve Muamelelerin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Gayri 
İnsanî ve İnsanı Küçültücü Muameleye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri onaylanmıştır. 
İnsan haklarına ve hukuka saygının; hukuk devleti olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 

İnsanlarımız artık kendisine güvenmektedir. İnsanlarımız, kabuğunu yırtmış, zincirini kırmış 
bir yönetimden sonra, kalkınmış olduğu ileri sürülen devletlerle kendisini ve ülkesini rahatlık
la mukayese etmektedir. Hatta, kendisine o kadar güveni gelmiştir ki, biz bunu Türkiye olarak 
daha iyi şekilde yapıyoruz, bizde yapılanlar dışarıda yapılanlardan daha iyidir ve kalitelidir, 
yurt dışında bulunmayanlar bizde bulunmaktadır diyebilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkeler günlük politikalarla idare edilemez. Bugünü kurtarmak için 
yarınlar feda edilmemelidir. Anavatan İktidarının uygulamasında, programında ve programı
na uygun bütçesinde hedef bellidir. Ülkemizi ve insanlarımızı her alanda 2000'li yıllara hazır
lamaktır, 2000'li yıllara, kalkınmasını tamamlamış, gelişmesini tamamlamış müreffeh bir Türkiye 
olarak girmek istiyoruz. 

Geleceğe dönük uygulamalar nedir; köyde, kasabada, şehirde, tümüyle ülkede altyapı hiz
metlerinin hazırlanmasıdır. Bu altyapı; karayolu, otoyol, içme suyu, enerji, sulama yatırımı, 
haberleşme ve ulaştırma araçları, insanların insanca yaşayacağı konut ve eğitimdir. 

Bu söylediklerinden şuraya gelmek istiyorum : Sabah konuşan Sayın Demirel, "bizim za
manımızda yokluk yoktu, elektrikte kısıtlama yoktu" ibarelerini kullandı. Barajlar kralı ile 
ilgili olarak, şu söz zabıtlardan alınmıştır. "Bizi Rusya'nın ve Bulgaristan'ın enerjisine, elek
triğine muhtaç ettin" diye Mecliste ifadelerde bulunulmuştur. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Doğru. Doğalgaz nereden geliyor?.. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Barajlar kralının elektriği değil o. 
"Elektrik kesilmeleri huzur bırakmıyor" sene 1977. 

HASAN NAMAL (Antalya) — "Barajlar kralı geliyor" diye çok bağırmışsındır. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — "En pahalı beslenen dört ülkeden biriyiz." Yıl 1977. "Bir 
aylık kira ortalama memur maaşlarını aştı. Çimento karaborsasını önlemek için valiliklere ye
ni yetkiler verildi." Sene 1977. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — O zaman çimento fabrikaları satılmıyordu, yapılıyordu. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — İlkokullara hâlâ kömür alınamadı." Sene 1977. 

"Fiyatlar ve yoklar aldı başını gidiyor. Geçinmek artık zor değil, imkânsız." Sene 1977. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Şimdi millet tasarruf ediyor. (!) 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — "Ülkenin karanlıkta kalmasından zevk duyuyorlar." 
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Enteresan bir gazete haberi: "Elektrik kesilince müzik dersine başlıyorlar." 
"Yedek parça ithal edilmezse Türk Traktör Fabrikası kapanacak" 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Halen Kapalı... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) —T Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, "100 bin ton 

bitkisel yağ açığı var." Sene 1977. "Bizim zamanımızda yok yoktur" denildiği dönemde. 
"Etin yanına yaklaşılmıyor." Sene 1977. Bunları saymak sizleri yorar. Zaten hafızalarını

zı şöyle bir canlandırayım diye bunları ifade etmeye çalıştım. 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Aksaraylılar senin için ne diyor acaba? 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — İnsan için, insanın gelişmesi için, insanın refahı için yapı
lan yatırımlar, hizmetler en hayırlı ve en faydalı yatırımlardır. Napolyon orduları Almanya'yı 
işgal edip geçtiğinde, ileri gelen beyler Goethe'ye giderler, "Napolyon ordularımızı yok etti, 
ülkemizi işgal etti ne yapalım?" derler. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Çiftçiyi, işçiyi, ortadireği yok ettiniz. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Şair Geothe'nin cevabı şudur : Her yerde okul açın, halkı 

eğitin ki, işgale karşı durabilsin, şuurlanabilsin." Bu örneği, eğitime verilen önem açısından 
dile getirmek istedim. 

Nüfusumuz genç bir nüfustur. Şu anda 12 milyonun üzerinde çocuğumuz, öğrenim kade-
melerindedir. İşte, yetişen bu nesli, Atatürk ilkelerine, millî değerlere, Türk âdet ve örflerine 
bağlı, insana saygılı, hoşgörülü, sevgi dolu, bilgili, kendisine güvenen, ülkemizin bölünmez bü
tünlüğünü içtenlikle isteyen ve savunan, sağlam karakterli, meslek sahibi, yarınlara umutla ba-
kabilen insanlar olarak yetiştirmek durumundayız, \almzca okuryazar sayısını yükseltmek, yal
nızca ilkokul tahsiliyle "Millî eğitim sorununu hallettik" diyebilmek mümkün değildir. Bunu 
sağlayabilmek için de, başta değerli öğretmenler bu potanın içerisine sokulmalıdır. İyi yetişti
rilmiş, maddî yönden tatmin edilmiş öğretmenlerimiz, çocuklarımıza daha huzurlu ve daha 
verimli öğretim verebilirler. 1990 yılı bütçesinde bu yöndeki ödenekleri takdirle karşılıyoruz. 

Bir de burada, üniversiteye girecek öğrencilerle ilgili sitayişte bulunuldu. İktidarları döne
minde, 25 bin lise mezununu üniversiteye yerleştiremeyenler, dönemlerinde 25 bin üniversiteli
yi yurtlarda barındıramayanlar; 300 bin kişiyi üniversiteye ya da yüksekokula yerleştiren ve 
bir o kadar öğrenciyi yurtlarda barındıran bu Hükümete sitayişte bulunmaktadır. Bunu insaf
larınıza bırakıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sitayiş olmaz, sitem olur; "Sitem" demek istiyor herhalde. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sanayileşme yolunda olan ülke

mizde, tarım kesiminde çalışan, tarımla geçinen nüfus; sanayie kaydırılma planlarına rağmen, 
halen nüfusumuzun, çoğunluğunu teşkil etmektedir, geçimini tarımla sağlamaktadır. 

Tarım kesiminde, nüfus artış hızı oldukça yüksektir. Toprak, miras yoluyla bolüne bolüne 
küçük parçalar haline gelmiştir. Tarımla uğraşan kesim.korunmaya, desteğe en fazla muhtaç 
olan kesimdir. Burada da, altyapıya büyük ehemmiyet verilmelidir. Sulama, kaliteli tohum, 
ziraî kredi, destekleme alımları, her türlü tabiat etkisine açık olan çiftçiyi ve köylüyü refaha 
ulaştıracak seviyede olmalıdır; Anavatan İktidarının yaptığı da budur. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kim yapacak bunları? 
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ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — Çiftçiye, 800 liradan tohumluk sattınız. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — 1988 -1989 yıllarında ilk defa peşin ödemeyle destekleme 

alımları yapılmıştır. 
Sayın liderlerin de belirttikleri gibi, son 50 yılın en kurak dönemini geçirdik. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Niye tedbir almadınız? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tedbir aldık. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Elmalı Ovasını, Antalya Ovasını biliyor musun? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Çiftçimiz tarlasını ekebildi. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Hangi köye gittin baktın oralarda? 
ERTUGRUL ÖZDEMÎR (Ordu) — Aydoğmuş'u sor. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Kredisi verilmiştir, borçları ertelenmiştir. Bunu, şuradan 
hareketle söylemek istiyorum. Bakın, 6 milyon ton buğday ve yemlik ithali yapılmıştır. Şöyle 
geriye dönüp bir bakmak lazım, ayrıca bugüne bakmak lazım; bu ithalat 1 milyar dolar karşı
lığında yapılmıştır. Aksi olsaydı kıtlık olurdu, yokluk olurdu, vatandaş göç ederdi. Bu görül
memiştir. Eğer Hükümetimizin icraatı ve uygulaması bu seviyede olmasaydı, bugün gerçekten 
bir facia olurdu. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Çiftçinin durumu iyi mi, kötü mü, onu söyle. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Elinizi vicdanınıza koyun... Nüfusun yüzde 30'u göç 

ediyor. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, 1990 yılı büt

çesinin getirdiği önemli yeniliklerden bir tanesi de, çevre ve doğal güzellikleri korumadır. Bu. 
dünyamız için olduğu kadar, ülkemiz için de büyük ehemmiyet taşımaktadır. Dünyanın en gü
zel ülkesi olan Türkiyemiz, tarihî ve tabiî güzellikleriyle, kültür ve sanat varlıklarıyla ecdadı
mızın bizlere kutsal bir emanetidir, insanıyla, tarihiyle, kültürüyle, tabiî güzellikleriyle gerçek 
bir hazine olan ülkemizde çevre ve tabiatı koruma yönünde bütçeye ödenek konulması fevkala
de isabetlidir. Bunun, herkes tarafından teşvik edileceğine de inanıyoruz. Çevre ve tabiatı ko
ruma yönünden geç kalınmamıştır. Bu yönde alınacak tedbirler ve uygulamalar, tavizsiz ve derhal 
başlatılmalıdır. Bu yönde, bakanların ve bakanlıkların Plan ve Bütçe Komisyonunda, sunuş-
lardaki ifadeleri memnuniyet verici gelişmelerdir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Aliağa'yı yapmayın o zaman. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dünyamızda önemli siyasî ekono

mik gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler doğrudan veya dolaylı olarak ülkemizi yakından ala
kadar etmektedir. Doğu Bloku ülkelerindeki süratli gelişmeler, değişmeler şaşırtıcı bir seyir ta
kip etmektedir. Polonya'da, Çekoslovakya'da, Macaristan'da, hemen yanıbaşımızda olan Bul
garistan'da ve kuzey komşumuz Sovyetler Birliğindeki gelişmeler ve değişmeler, Doğu Bloku-
nun en gelişmiş ülkesi sayılan Doğu Almanya'daki gelişmeler dikkatle takip edilmesi gereken 
gelişmelerdir; siyasî gelişmelerdir, ekonomik gelişmelerdir. 

Batı Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve NATO, bu gelişmelerden seyrini ve 
neticesini alacaktır. Biz de dış politikamızı bu gelişmelere göre planlamak durumundayız. Hatta 
Doğu Blokundaki bu gelişmelerden sonra sizlerin de tüzük ve programınızı buna göre yeniden 
gözden geçirmeniz gerekir inancındayım. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kime dedi bunu? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sitayiş mi etti?! 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, iktidar olsun, muhalefet olsun, 

bütün partilerimizin dışa karşı ortak görüş ve tavır birliğinde olduğunu, Amerika Birleşik Dev
letlerinde yeniden gündeme getirilen Ermeni Karar tasarısındaki tavrımızı bütün dünyaya da
ha önce de ve bugün de birlikte bir kere daha ortaya koyuyoruz. 

Bu arada, asırlar önce göç ederek, savaşarak yurt edindikleri Bulgaristan'a ve burada uğ
radıkları dinî ve kültürel, fizikî baskılara, zulme dayanamayıp ülkemize gelen 323 bin soydaşı
mıza, hükümetimiz elinden gelen bütün imkânları seferber etmiştir, bunu da zikretmek istiyorum. 

Gelen soydaşlarımızdan 76 bin kadarı... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 100 bin. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 100 bini geçecek. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Daha gidecekler de var, çünkü Kıbrıs Harekâtından son

ra, Sayın Ecevit, "Kıbrıs'a barışı Yunanistan'a da özgürlüğü getirdik" demişti. Biz de diyoruz 
ki, Bulgaristan'da Jivkov yönetimini yerle bir ederek oradaki insanlara ve soydaşlarımıza öz
gürlük getirdik. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sen Trakya'ya zor gidersin. 

RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gelen bu soydaşlarımız göç anlaş
masıyla gelmediklerinden, her şeylerini orada bıraktıklarından, sıkıntıları, problemleri yüksek 
düzeyde olmuştur. Ne söylenirse söylensin, £ok kısa bir zaman içerisinde bu şekilde gelen göçü 
istenilen seviyede yerleştirmek mümkün olamazdı. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Beceriksizliğinizden. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bunu başka ülkeler de gerçekleştiremezdi. Kaldı ki, Hü

kümetin aldığı tedbirlerle, kimse açıkta kalmamış, kimse açıkta bırakılmamıştır. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Amma attın ha! 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Kimileri yakınlarının yanına, diğerleri de çeşitli vilayetle

re yerleştirilmiştir. Kira yardımı gibi yardımlar yapılmıştır. Aksaklıklara rağmen, bu kadar bü
yük bir göçü barındırabilmek, her türlü takdirin üzerindedir. 

BAKt DURMAZ (Afyon) — Onlar televizyondan izliyorlardır şimdi. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Geri dönen soydaşlarımız ise, belki büyük umutlarla gel

dikleri için belki ilk anda karşılaştıkları sıkıntılara kazanamadıkları için, belki de doğup bü
yüdükleri topraklara ve yakınlarına hasret duydukları için dönmüşlerdir; ama bu da Bulgaris
tan'daki Jivkov yönetiminin yerle bir edilmesine yetmiştir. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Ciddi mi söylüyorsunuz? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) - Çok değerli arkadaşlarım, kısa bir şekilde, 1990 malî yılı 

bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmeye çalıştım. 
Bütçemizin, ülkemize hayırlı ve uğurlu olması dileğinde ve temennisindeyiz. Bu bakım

dan, Grubumuzun olumlu oy vereceğini belirtir, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Raşit Daldal. 
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Şimdi, Hükümet adına, Sayın Başbakan söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başbakan, şu anda Tunceli Jandarma Alay Komutan
lığında 50'nin üzerinde vatandaşımız 11 günden beri -eksi 4-5 derecede- mahkeme huzuruna 
çıkarılmayı bekliyorlar... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Ben bunu protesto ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Bundan bir ay önce, 28 vatandaşımız yine aynı şekilde Jan

darma Alay Komutanlığına götürülmüş, mahkemede sorgulama sonucunda 19'u serbest bıra
kılmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen yerinize oturunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başbakan, lütfen emir verin, bu 50 kişi de mahkemeye 

çıkarılsın. (ANAP sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, sizden rica ediyorum... Lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 
tdare Amirleri, lütfen... 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Bu insanların hakkını korumak zorundayız. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, yerinizden konuşmayın. 
KAMER GENÇ (TUnceli) — 50'nin üzerinde vatandaş 11 gündür TUnceli Jandarma Alay 

Komutanlığında mahkemeye çıkmayı bekliyor; lütfen, bu insanların mahkemeye çıkması için 
emir verin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, ceza vermek zorunda kalacağım. 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Ben, halkın hakkını korumak zorundayım. 
BAŞKAN — tdare Amirleri, lütfen müdahale edin. 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Bu insanların hakkını korumak zorundayız. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sen, Rusya'ya gidip geldikten sonra mı azdın? Ne oldu sana? 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen, siz buyurun. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

1990 bütçesi hakkındaki görüşlerimizi ve sayın hatiplerin bütçe hakkında eleştirilerini ve bu 
husustaki görüşlerimizi belirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sizler, yüce milletimizin temsilcilerisiniz; sizlerin vasıtasıyla, milletimize de sevgi ve saygı
larımı iletiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, demokrasi, elbette ki, eleştiri rejimidir. Demokraside elbette ki, mu
halefet olacaktır, eleştiri de olacakUr. Bunlar olmaksızın demokrasiden bahsetmemiz ve onu 
yaşatmamız elbette ki, mümkün değildir. Biz eleştiriden rahatsız olmuyoruz. Esasında onu teşvik 
edecek, onu canlandıracak, onu güçlendirecek her türlü ortamın yaratılmasından yana oldu
ğumuzu ifade etmek istiyorum; ancak, "Muhalefet" derken, yerleşmiş bir kanaat var, -bu öte
den beri geliyor- biz, Türk Milleti olarak, Türk siyaset adamları olarak, Türk halkı olarak, 
buna alıştık; muhalefet, her şeyi kötü göstermek alışkanlığı içerisindedir. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Görünen köy kılavuz istemez. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, mesele buradadır. Demek ki, 
iyi nedir, kötü nedir bunun anlaşılabilmesi, bunun ortaya konulabilmesi, iki tarafın da gayreti
ne düşüyor; en fazla, iktidarın gayretine düşüyor. Muhalefet, prensip olarak her şeyi kötüledi-
ğine göre, vatandaşımıza iyileri, doğruları anlatmak bize düşüyor. Biz buna gayret edeceğiz. 

VEDAT ALTUN (Kars) — tyi yanınız yok ki. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Polianna!.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yüce Meclis, meselelerimizin tartışı
lacağı ve meselelere çözüm bulunacağı bir yerdir; buna içtenlikle katılıyorum. Esasında Türki
ye' nin bir sıkıntısı da, meseleleri çözmede Meclis dışında çare aramış olmasıdır. Şimdiye ka
dar, birkaç kere, maalesef bu zemini hazırlayacak davranışlar nedeniyle demokrasimiz de inkı
taa uğramıştır. Gelin, meselelerimizi hep beraber, Mecliste, bu çatının altında çözelim. Konu
şalım, tartışalım; iyi söyleyelim, kötü söyleyelim... (SHP sıralarından "Ama seçime gitmeyelim" 
sesleri) Ama burada tartışalım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bizler milletin temsilcileriyiz ve görevimizi de bu çatı altında yapmamız iktiza etmektedir; 
ama üzülerek ifade etmem gerekiyor ki, birtakım meselelerimizi, hatta görevimizi bu çatı al
tında ifa etmemiz lazım gelirken, bazı gruba mensup arkadaşlarımız bu görevi ifadan çekini
yorlar, Mecliste bulunmuyorlar, Meclise gelmiyorlar. Hem diyeceksiniz ki, "Gelin meseleleri
mizi Meclis çatısı altında tartışalım" hem diyeceksiniz ki, "Meselelerin çözüm yeri Meclistir" 
ama Meclise gelmeyeceksiniz... 

ALI ŞAHİN (Kahramanmaraş) — ANAP Grubuna bak. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunu izah etmek mümkün değildir. 
Bunun hiçbir şekilde izahı mümkün değildir ve demokrasi ile -bana göre, şahsî düşüncemdir-
bağdaşması da mümkün değildir. O zaman siz kalkıp diyemezsiniz ki, "Cumhurbaşkanını ANAP 
Grubu seçti." Bunu diyemezsiniz... (SHP ve DYP sıralarından "Kim seçti?" sesleri) Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçti. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Cumhurbaşkanı seçimine değinildi ve iki muhalefet grubu, bu seçime iştirak etmedikle
rinden bahisle, memlekette huzursuzluk kaynağı yaratılmış olduğunu ifade etmek istediler, ifa
de ettiler. Ben şahsen böyle düşünmüyorum. Siz verilen görevi yerine getirmeyip, bundan mü
tevellit herhangi bir hadise veya bir huzursuzluk var ise, bunu ANAP Grubuna yüklemek bana 
göre insafsızlık ve haksızlık olur. Bunu yapmamalıyız, yapmamalıyız ve üzerimize düşen göre
vi ifa etmeliyiz. Hangi çerçevede?.. Herkes üzerine düşen görevi hukuk, kanun ve Anayasa çer
çevesinde yerine getirmelidir. 

Yapılan iş hukuka uygundur, Anayasaya uygundur; ama demokrasiye uygun değildir. Bu 
nasıl mantıktır? Bu nasıl izah edilir bilemiyorum. Bu, katiyen izahı mümkün olmayan bir tu
tumdur. Hak ve hukuk, demokrasilerde en üstün muhafaza edilmesi lazım gelen, en önde de
ğer verilmesi lazım gelen bir mefhumdur. Anayasa keza öyle. Anayasa, devletin idaresinin na
sıl olacağını tanzim eden kaidelerden müteşekkil. Siz, devleti bu kaidelere göre idare edeceği
nizi söyleyeceksiniz ve siz bu Anayasa üzerine yemin edeceksiniz; ama Anayasanın gereğini ye
rine getirmeyeceksiniz... Ben bunu hukuk anlayışı ile ve demokrasi anlayışı ile bağdaştıramı
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anayasada, beğenmediğimiz hükümler olabilir; Anayasa, bugün cemiyetimizin gerekleri
ne, ihtiyaçlarına cevap vermeyecek maddeleri içerisinde bulundurabilir. Bunu, hep beraber, ge
ne Anayasada belirtilmiş olan kurallar çerçevesinde değiştiririz. Bu ayrı bir iştir; ama Anayasa 
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hükümlerini, kanun hükümlerini mevcut iken görmezlikten gelmek, ona riayet etmemek ve hatta 
bu çatı altında riayet etmemek, hiçbir zaman tasvip edilecek bir husus olamaz; çünkü, huku
kun üstünlüğünü savunuyoruz. Biz burada kaidelere uymazsak, vatandaş dışarıda aynı şekilde 
hareket etme teşebbüsü içerisinde bulunabilir, düşüncesi içerisinde bulunabilir. Neyi savunu
yoruz? Biz, kanunu, Anayasayı, hukuku ve demokrasiyi savunuyoruz. N 

O halde, geliniz bu kaidelere uyalım. Kaidelere uymuyorsak o zaman eleştiriyi yapınız, 
o zaman burada konuşalım, gerekirse tartışalım ve sonuca varalım. "Yaptığınız iş Anayasaya 
uygundur, kanunlara da uygundur; ama demokrasiye uygun değildir" demek mümkün değil
dir, doğru da değildir... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Halksız demokrasi olur mu? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bir konuya daha açıklık getir

mek istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, biz Anavatan Partisi olarak 1987 seçimlerinde yüzde 36 oy ile iktidar 

olduk. Bu seçimlere tüm partiler katıldılar. Aynı seçim kanunu ile katıldılar ve seçimlerin dü
rüstlüğü hakkında herhangi bir şek ve şüphe de yok; bir itiraz da yok. Aynı kanunlarla, aynı 
şartlarda seçime girdik. Biz yüzde 36 ile iktidar olduk. Bir diğer parti de aynı oyu alsaydı o 
iktidar olacaktı. O zaman kimsenin sesi çıkmayacaktı, o zaman kimse buna muhalefet etme
yecekti... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Seçim kanunu demokrasiye ters düşüyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ama yüzde 36 oyu biz aldık ve ikti

dar olduk. Sonra, "yüzde 36 oy ile iktidar olunur mu?" denilmeye başlandı. Efendim, aynı 
seçim kanunu ile seçime girdiğimizde, siz yüzde 36 Oyu alsaydınız ve iktidar olsaydınız... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Bu da yanlış. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Buna itirazınız olur muydu? Daha 

evvel oldu mu?.. 
BAKÎ DURMAZ (Afyon).— Oldu. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Olmadı; itiraz da edilemezdi. Aynı 

kanun bugün de yürürlükte, bugün de aynı kanun var. Eşit şartlarda yapılacak seçimlerde aynı 
kanun yürürlüktedir ve gene, Meclisin oluşması o kanun çerçevesinde gerçekleşecektir. 

Değerli milletvekilleri, böyle olunca, biz milletimizden beş sene için, Anayasanın gereği 
olan beş sene müddet için yetki aldık. Bu yetkiyi kullanıyoruz; milletin iradesine, milletin tas
vibine, milletin güvenine dayanarak: hükümet ediyoruz ve buna da devam edeceğiz. Bunu 26 
Martla bütünleştirmek mümkün değildir. Neden mümkün değildir? 26 Mart seçimleri mahallî 
seçimlerdir. Mahallî seçimleri, -bakın, hatırlayalım, hafızalarımızı tekrar yoklayalım- 26 Mart 
mahallî seçimlerini öne almak istediğimizde itiraz edildi ve hatta biz, -iyi hatırlıyorum- millet
vekili seçimlerini Meclis öne alabiliyor da, mahallî idareler seçimlerini ne diye öne alamıyor 
diye bir gerekçe ileri sürdüğümüzde, "Olur mu? Milletvekili seçimleri ayrı seçimlerdir, mahallî 
seçimler ayrı seçimlerdir. Birbirinden farklıdır ve bu nedenle Anayasa da bu seçimleri öyle tan
zim etmiştir. Birbirinden ayrı olan seçimler milletvekili seçimleri gibi telakki edilemez" denildi. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasada hüküm var Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu kürsüden bunlar defaatle ifade 
edildi. Bu tespitin yanında, milletvekili genel seçiminin şartlarıyla mahallî seçimin şartlarının 
da bir olmadığım hepimiz gayet iyi biliyoruz. Mahallî seçimlerde alınan yüzde 21,75'lik oy üze
rine, şimdi, muhalefet partilerimiz politika üretiyorlar. Yanlış buradadır; ama, bu, kendilerine 
cesaret vermek içindir, kendilerine ve taraftarlarına güven vermek içindir, başka hiçbir iş için 
değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu, hepimizin gayet iyi bilmesi la
zım gelir. Çünkü, yine milletin güveni, yine milletin desteği Anavatan Partisindedir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Başka çare yoktur; çünkü, bizim ve politikamızın alter
natifi olmadığını defaatle, söyleye söyleye geliyoruz. Biraz sonra bunların nedenlerini de elbet
te izaha çalışacağım. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Söyleye söyleye, siz de inandınız. 
ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Gel, Maraş'a gel!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bakınız, biraz evvel söyledim; 

bu 21,75 meselesini devamlı söylemek ve politikaları bunun üzerine kurmak, ancak kendi ta
raftarlarına bir ümit ve cesaret vermekten ibarettir dedim. 

26 Marttan sonra 18 belediye başkanlığı seçimi yapıldı. Bunun 12'sini Anavatan Partisi 
kazandı. Alınan oy nispeti yüzde 39. Daha dün de İsparta'da bir seçim yapıldı; Aydoğmuş'-
ta... (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Parayla satın aldınız. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Parayla oy satın aldınız. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hatta orada seçmenlere yazılan mek

tuplarla da, bunun, milletin bir Aydoğmuş meselesi olmadığı, bir hükümet meselesi olduğu, 
devletin bekasıyla ilgili olduğu ve onun için de çok dikkat edip hükümete bir şamar atılması 
lazım geldiği ifade edildi. 

Şimdi, bir şamar var; ama bu şamar kime atılmıştır; onun takdirini size bırakıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

Demek ki, mesele böyle basit değil; demek ki, öyle kamuoyu yoklamalarıyla falan olmu
yor. İşte, 18 il ve ilçede yapılan seçimlerde bir kamuoyu var, (SHP sıralarından "İl yok" sesle
ri) seçmen oyu var, sandık var sandık... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Seçime gel seçime... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Burada, bizim Hükümeti kurmamız

la, Başbakan olmamızla ilgili,fikirler de serdedildi. 
Değerli milletvekilleri, bunların nasıl gerçekleşeceği Anayasamızda belli ve biraz evvel yapmış 

olduğum açıklamada da söyledim, Anayasadaki kaidelerin dışına çıkılarak yapılmış bir iş yoktur. 
İkinci husus, bizim sorumluluğumuzda olan bir iştir. Başbakan olarak atandım. Cum

hurbaşkanı, Başbakan olarak, güvenoyu alabilecek bir kişiyi atar. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kime sordu?.. 
BAŞKAN — Lütfen, yerimizden müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tabiî, bazı konular ya hakikaten bi

linmemekten mütevellit veyahut da kasten çarpıtılabilir. 
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MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Hükümeti kim kurdu Sayın Başbakan? Kabineyi 
kim kurdu? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla)"— Biz bu sorumluluğumuzla ve yetki
mizle Hükümeti kurduk ve Yüce Meclisten güvenoyu aldık. Şimdi de, bu yetki ve sorumlulu
ğumuzu müdrik olarak hükümet ediyoruz. Mesele, Türkiye'nin her türlü meselesi bizim so
rumluluğumuz altındadır; bunun hayrı da bizedir, şerri de bizedir. (ANAP sıralarından alkış
lar) Ama, Allaha şükür, şer olacak hiçbir durum yoktur. Biz, milletimizin hayrına, milletimi
zin mutluluk ve refahına, insanımızın insanca yaşaması mücadelesine en iyi bir biçimde devam 
edeceğiz. Bütün milletimizi, bütün vatandaşımızı bu fikirler altında, bu çerçevede, bu şemsiye 
altında toplamak istiyoruz. Onun için, hep söyledik geldik; kavga yok, barıştan yanayız; küs
künlük, kırgınlık, hırs, ihtiras yok, sevgiden yanayız. (ANAP sıralarından alkışlar) Gelin, 
Türkiye'nin kalkınmasını -ki, inanıyoruz, bu , demokrasiyle gerçekleştirilecektir; demokrasi 
bir uzlaşma rejimidir, sevgi rejimidir, insan hak ve hürriyetlerine saygı rejimidir, diyalog rejimidir-
hep beraber tesis edelim. Biz bu gayret içerisindeyiz ve kendimize onun için güveniyoruz; mil
letin itimadı, güveni de bu nedenle bizden yanadır diyorum. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Enflasyona gir artık Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM.AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu Mecliste, 

her bütçe konuşmasında, bütçe tenkit edilir ve her bütçe konuşmasında da mutlak surette üc
retlerden, hayat pahalılığından bahsedilir. Biraz evvel arkadaşımız burada tarihleriyle de ve ba
sından da örnekler vermek suretiyle bunu sizlere açıkladılar. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Geçmişe bakma, geleceği bakalım. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dinleyin efendim. 
Geleceği yaşıyorsunuz ve halde yaşıyorsunuz... Gelecekte de daha mutlu yaşayacaksınız... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ne verdin ki?.. Millet açlıktan ölüyor. 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şunu demek 

istiyorum : Hiçbir devir gösteremezsiniz ki, hayat pahalılığından bahsedilmemiş olsun. Eğer 
bunu biriniz gösterebilirseniz, ben bu söylediklerimden vazgeçeceğim. Mühim olan nedir? Ta
biî bunların propaganda mahiyetinde olarak söylenmiş olması başkadır, bir de yaşanmış ol
ması başkadır. Bakınız, elbette mukayese edeceğiz; gerçekleri ortaya çıkarabilmek, durumu daha 
iyi kavrayabilmek için mukayese edeceğiz. Neyle mukayese edeceğiz?.. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —. 1980 öncesiyle. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbette 1980 öncesiyle mukayese ede

ceğiz. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) Elbette 1980 öncesiyle mukayese edeceğiz. On
dan kurtulamazsınız. Ondan kurtulmanız mümkün değil; çünkü, yüreklerimize öyle acılar sin
dirdiniz ki, çünkü içimize öyle korkular sindirdiniz ki, bizim onları unutmamız mümkün de
ğil. Türk Milletinin de unutması mümkün değil. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Nasıl yapacaksınız? Elbette söyleyeceğiz. Neyi söyleyeceğiz? Yoklukları söyleyeceğiz. Neyi 
söyleyeceğiz? Yağın yokluğundan, gazın yokluğundan, ilacın yokluğundan bahsedeceğiz. Şim
di, hem kalkıp biz çok güzel idare ettik diyeceksiniz ve hem de ne olacak? Aradığınız malı 
bulamayacaksınız, gıda maddelerini bulamayacaksınız, sıhhatinizle ilgili olan ilaçları bulama
yacaksınız ve bunun sebebini nasıl izah edeceksiniz?., tyi ekonomiye mi bağlayacaksınız, iyi 
idareye mi bağlayacaksınız? Nasıl izah edeceksiniz? 

— 103 — 



T.B.M.M. B : 44 12 . 12 . 1989 O : 3 

Bakınız nasıl izah edeceksiniz, izahını ben yapayım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Bakınız, bizim savunduğumuz, bir sistemdir, bir ekonomik sistemdir. Serbest pa
zar ekonomisinden yana olduğumuzu ve bunu devam edip sürdüregeldiğimizi ve sürdüreceği
mizi ifade ediyoruz. O halde, mesele burada çözümleniyor. Şimdi, biraz evvel, Sayın tnönü 
buradan ifade ettiler; "biz ekonominin üst noktalarına, gerekli noktalarına müdahale edeceğiz" 
dediler, tşte, aramızda farklılıklar başlıyor. O da bir düşünce, o da bir görüştür. Elbette biz 
saygı duyarız; ama biz, müdahaleci ekonomiden yana olmadığımızı ifade ediyor ve diyoruz 
ki, işte, müdahaleci ekonomi 1980'den evvel tatbik edildi, kapalı ekonomi 1980'den evvel tat
bik edildi ve gele gele öyle bir noktaya geldi ki, yokluklarla, kuyruklarla, dama dedi kaldı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Evet, bu bir hakikat, bunu hep beraber yaşadık. Bunu görmez
likten gelmek mümkün değil. Bunun üstünü örtmek mümkün değil. Bu ekonomik sistemin 
bir gereği idi ve tıkandı kaldı. 

O halde, bizdeki durum nedir? 1980'den 1989'a kadar hangi malın yokluğundan bahsedi
lebilir? Hangi malın karaborsasından bahsedilebilir? Hangi malın kaçakçılığından bahsedile
bilir? Hangi maldan bahsedilebilir? Her şey düzenli bir biçimde ve bugün Merkez Bankasında 
keş (cash) para olarak 4,5 milyar dolar paramız olmak kaydıyla. (SHP sıralarından "Borç olarak" 
sesleri) Şimdi, 70 cent nerede, 4,5 milyar dolar nerede? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Çünkü, bunları hep beraber yaşadık. Onun için 
de rahat söylüyoruz. Bunlar hayalî şeyler değil. Biz, yaşadıklarımızı ifade etmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ben, bu vesileyle, bir hususu daha bilgilerinize sunmak isterim. 
Bugün, Sovyet Rusyalda ve Doğu Blokunda birtakım gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri, 

demokratikleşmeye adım olarak kabul ettiğimiz için, destekliyoruz... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Darısı bize. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Çünkü, demokratikleşme ve demok

ratik nizama geçme, bizim dünyanın her yerinde destekleyeceğimiz bir konu; orada da destek
liyoruz; ama bunun altında ne yatıyor? Bugün, Sovyetler Birliğinde ve Doğu Blokunda bu ge
lişmeleri sağlayan nedir? Altında yatan, ekonomidir. 

Değerli milletvekilleri, o ekonomi, kapalı ekonomi, müdahaleci ekonomi, artık iflas etti. 
O nedenle, yapılacak iş, serbest pazar ekonomisine geçmektir. 

Bakınız, bir geçmiş hadiseyi, ABD Başkanının ağzından, size nakledeyim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Telefon hanginize bağlı Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Lütfen... 
AHMET ERSİN (tzmir) — Anlaşabildin mi, konuşabildin mi?. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Brüksel'de yapılan toplantıda ifade 

edilen husus şudur... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Bırakın Başkanı, işçilerden bahsedin. 
BAŞKAN — Sayın Namal, lütfen müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — "Bizim bunlara destek olmamız 

gerekir" dendi. Tabiî, bu desteğin nakit bir yardım olarak nitelendirilmemesi, daha ziyade ve 
öncelikle, ekonomideki değişikliklerin, serbest pazar ekonomisine dönüştürülmesi yolunda ol
ması ve mevzuatlarının bu biçimde değiştirilmesi lazım geldiği, bu yönde kendilerine teknik 
bilgi verilmesi icap ettiği hususunda fikirler ileri sürüldü, görüşler serdedildi. 
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O halde, bugün Batı ülkelerinde vatandaşını daha mutlu eden, refaha ve mutluluğa erişti
ren sistem, artık, serbest pazar ekonomisi sistemidir... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Nerede o, nerede? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) —... ve bunun bir başka biçimde değer

lendirilmesi mümkün değildir ve dünyanın, giderek, huzura, refaha ve güvene kavuşabilmesi 
için, bu sistemin desteklenmesi lazım geldiği fikri yaygındır ki, ben de ona iştirak ediyorum. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — ABD Başkanı ne dedi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu sistem sa

yesinde bakın neler olmuştur: Bir zamanlar var olan, o biraz evvel saydığımız malların kıtlığı, 
kuyruğu, kaçakçılığı ortadan kalkmıştır; şimdi, Türkiye'de her şey bol bir biçimde bulunmak
ta ve Doğu Avrupa ülkelerinden ve komşu ülkelerden, alışveriş yapabilmek için, bize turist ola
rak gelenlerin saygısı giderek artmaktadır. 

Halbuki biz, daha evvel, zor zahmet yurt dışına çıkıldığı dönemlerde, iki senede bir yurt 
dışına çıkıldığı dönemlerde, 400 dolar veyahut 1 000 dolar bulabilmek için tavassut arandığı 
dönemlerde, giderdik, gidilirdi; bir bavulla gidilir, birkaç bavulla dönülür gelinirdi. Şimdi iş 
tersine dönmüştür. Şimdi dışarıya gitmek serbesttir. Artık, döviz bulundurmak da serbesttir. 
Evvelce, cebinde 100 dolar veyahut 100 mark bulunduran kişi takip edilir, mahkûm edilirken, 
şimdi bunlar tamamen ortadan kalkmıştır, serbesttir... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Vize de kalktı mı? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anlatıyoruz. 
Serbestliğin gereği de bunlardır. Giden, istediği gibi alışverişini de yapıyor. Artık gerek 

de duymuyor; çünkü Türkiye'de her şey var, vatandaş oradan herhangi bir şey getirmek lüzu-' 
munu duymuyor. 

Hatta, bakın, dışarıdan ne geliyordu?.. Dışarıdan, sadece bavulla gelebilecek eşya değil, 
sanayi eşyası bile geliyordu; buzdolabı geliyordu, çamaşır makinesi geliyordu, yedek parçalar 
geliyordu. 

Şimdi, bunların hepsi ortadan kalkmış; 1979'da, 1980'de 1,7 milyar dolar veyahut 2,2 mil
yar dolar olan ihracatımız 12 milyar dolara çıkmıştır... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Azaldı, azaldı; yüzde 2 azaldı. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ... ve bu ihratacamızdaki terekküp 

de, artık geçmişte olduğu gibi, kapalı ekonomide olduğu gibi, pamuk, incir, üzüm, fındıktan 
ibaret değil, sanayi mallarından oluşmaktadır; yüzde 80'i de sanayi malıdır... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ayçiçeğini torbaladınız... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu sanayi malları ihracatının yüzde 

70'i de OECD ülkelerine yapılmaktadır, Avrupa ülkelerine yapılmaktadır; artık, Doğu, Orta
doğu ülkelerine değil; büyük bir nispetle Avrupa ülkelerine, OECD ülkelerine yapılmaktadır. 

Bu neyi gösteriyor?.. Bu, bizim sanayimizin rekabet edebilir bir seviyeye geldiğini göster
diği gibi, aynı zamanda, iddia edildiğinin tersine, sanayimizin arttığını gösteriyor. 

Şimdi deniyor ki: "Türkiye'de sanayi kalmadı, Türkiye'de sanayi çöktü." Hayır, hiç de 
öyle değil, bu söylediğimiz rakamlar, bunun tamamen aksini ifade eden rakamlardır. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başbakan, burada kitabınız var; "Yüzde 51" diyor, yüzde 
75 demiyor. 
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ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Senin kafan çalışmaz o işe. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başbakan, ekonomi, kulaktan dolma öğrenilmez. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, "geçmişte sanayi şu kadardı, 

şimdi sanayi geriledi" deniyor. 
Değerli milletvekilleri, bunu size rakamlarla ifade etmek istiyorum. Şimdi, imalat sa

nayiinin gayri safi millî hâsılaya oranlarını sizlere okuyacağım: 
1977 senesinde 16,3; 1978»de 19,5; 1979'da 20,7; 1980*de 21,1; 1981'de 21,7; 1982'de 22,4; 

1983'te 23,9 -bakın giderek hep artıyor- (SHP ve DYP sıralarından "Nedir onlar?" sesleri) 
1984'te 24,2; 1985/te 25,1; 1986'da 25,3; 1987'de 25,7; 1988'de 26,2; 1989'da 26,3 olarak ger
çekleşmiş... 

Hani sanayi geriliyordu?.. Bugün, ihraç ettiğimiz malların 3 bin çeşide ulaştığını, sanayi 
çeşidine ulaştığım hepimiz biliyoruz. Bu durumda sanayinin gerilediğini ifade etmek, katiyen, 
gerçekle bağdaşmayan husustur. Biz, hem ihracatımızın yüzde 80'ini sanayi ürünlerinden oluş
turacağız, hem sanayinin gayri safı millî hâsıladaki payı giderek artacak, ondan sonra da diye
ceğiz ki, "Türkiye'de sanayi geriledi..." Bu mümkün değildir, bu doğru değildir... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başbakan, enflasyonu önlediniz mi? Enflasyon ne 
oldu?.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bakınız. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Enflasyonu geçtiniz Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Geleceğiz, oraya da geleceğiz efendim. 
Değerli milletvekilleri, yine, bu Mecliste yapılan bütçe görüşmelerini eğer takip etmiş, geçmiş 

senelerdekiler de ilginizi çekmişse, geçmiş senelerde de hep gündemde olan konu, enerjidir. 
Enerji; elektrik enerjisi... 1980'den evvel, yani bizim dönemimizden evvel Türkiye'nin günde
minde bu vardı. Sistemli kesintiler, elbette sanayii de menfi yönde etkiliyordu ve üstelik sadece 
sanayii değil, elbette vatandaşımızı da etkiliyordu. Şimdi bakınız, Türkiye'de hiç elektrik kı
sıntısı var mı, kesintisi var mı? 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Var tabiî, Gaziantep'e gelin Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yok. Neden?.. Şimdi biz hâlâ Bulga

ristan'dan elektrik alıyor muyuz? Hayır almıyoruz, kestik. Bizim, artık gerekirse, onlara ve 
komşu ülkelere satacak elektriğimiz var. Neden?.. Çünkü biz, bu enerjiye, bu dala, bu sanayie 
ehemmiyet verdik, gerekli yatırımlarımızı yaparak gerçekleştirdik ve bu problemi çözdük. Bu
nun bir gereği ve bunun bir sonucu olarak, bütün, en ücra köyümüze ve mezramıza elektrik 
götürmekte de kendisini gösteriyor. 1983'te 24 bin köyümüzde elektrik varken, şimdi tüm köy
lerimizde ve 25 bin mahalle ve mezramızda elektrik vardır. Oradaki insanımızı medenî imkân
lardan istifade ettirebilmek de bizim bir görevimiz. Bu kürsülerden veyahut başka vesilelerle 
götürdüğümüz bu elektriğin küçümsenmesi bakımından şöyle ifadelerde de bulunuldu: "Efen
dim, orada nüfus azdır; orada yaşayan insanlar azdır; siz, kaç kişiye hizmet götürdünüz?" gibi 
bir gerekçeyle, bir düşünüş tarzı ile, yapmış olduğumuz icraat eleştirilmek istendi. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bedeli 37 milyar dolar... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, burada, zaman 

zaman ortadirekten bahsediliyor, zaman zaman sosyal adaletten bahsediliyor, tşte bu sosyal 
adaletin ve ortadireğin güçlenmesinin, insan yerine koyulmasının bir işaretidir. Nüfus ne kadar 
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az olursa olsun, masraf ne kadar çok olursa olsun, ben, bir cumhuriyet döneminde köye götü
rülen elektrik kadar, altı senede, nüfusu az da olsa, zor şartlarda olan yerlerimize, dağ, dere, 
tepe demeden elektriği götürme imkânını bulabilmiş bir iktidarım. Bununla da gurur duyuyo
rum, bununla da övünüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Telefona gelince Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, bakınız ne güzel yer etmiş; de

ğerli milletvekillerimizde yer etmiş, "Telefona gelince..." Doğru. Doğru, keza telefon da öyle
dir. Telefon da insanımıza vermiş olduğumuz kıymetin bir ifadesidir. Onun, medenî olarak ya
şayabilmesi arzumuzdan neşet etmiş bir hizmetimizdir ve onun medenice yaşamasını istediği-
mizdendir ve çoğu zaman söylenilmiş -biz de söylüyoruz- "Şehirde olan, köyde de olacak" 
demişiz ve biz bunu sadece lafta bırakmadık, gerçekleştirdik. Bugün, şehirde ne varsa, köyde 
de o vardır. Telefon... Telefon var. Elektrik... Elektrik var; Yol... Yol var. Asfalt yol var. Su... 
Su var. Evet, bunun aksini söylemek gerçek dışıdır; bunun aksini söylemek, sadece kendisini 
inandırmaktan öte herhangi bir mana ifade etmez. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başbakan, İstanbul'da su yok, köyde su var. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, hatırlattınız, tabiî onu da söy

leyeceğim. Arkadaşımız, "Köylerde su var, istanbul'da su yok" dedi. 
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Devlet Su İşleri çalışmıyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, biliyorsunuz, sadece köy

deki vatandaşlarımıza değil, şehirlerdeki vatandaşlarımıza da hizmet etmeyi kendimize pren
sip edindik. Nedir bu hizmetler? Altyapı. Tabiî, şehirler o kadar bakımsız kalmış ki, orada 
yaşayan insanlarımız o kadar terk edilmiş ki, o nedenle, bir zamanlar o bölgelere, o mahallele
re devletin güçleri gidemedi. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Kanalizasyonun sorumlusu anarşidir. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, evet, evet... 
Şimdi bakınız, şehirlerimizde kanalizasyon yok. Elbette bunlar altyapı, hem de çok mas

raf isteyen hizmetler. Toprağa gömüyorsunuz. Tabiî, vatandaş da bu inşa edilirken rahatsız oluyor. 
Belki sonunda rahat edecek, değerlendirecek bunu; ama inşaı halinde rahatsız oluyor. Yani, 
siyasî iktidajrlar için pek de puan toplayıcı bir hizmet değil; ama gerçek bir hizmet. Bir şehrin 
şehir olabilmesi içni, her şeyden evvel, kanalizasyona ihtiyacı var. tnsan sağlığına ehemmiyet 
veriyorsanız -ki, elbette öyle- onu temin edebilmek için temiz su içirmelisiniz; bunu kanalizas
yonla sağlayacaksınız. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Çevresini temiz tutma
lısınız; bunu kanalizasyonla sağlayacaksınız. Bu hizmetler (Su, elektrik, kanalizasyon, asfalt 
hizmetleri) ve gecekondu alanlarının tespiti ve toplu konut icraatımızla, şehirlerimize büyük 
hizmetler verdik. Maalesef, şimdi bu şehirlerin çoğu muhalefet partilerinin... (SHP ve DYP 
sıralarından "Hepsi, hepsi" sesleri) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hepsi, hepsi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, evet, çoğu muhalefet partileri

nin idaresinde ve şimdi kendileri de imtihan veriyorlar; ama biraz evvel, burada, Sayın tnönü, 
herhalde durumdan endişeli olmalı ki, bunun önünü kesebilmek için gerekçeyi hazırladı; bele
diyelere çalışma imkânını tanımadığımızı söylemek istedi. Yanlışsa düzeltirim. 

ALt TOPUZ (İstanbul) — Yanlış mı? 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, 1983'te geldiğimizde belediyele
rin hissesi yüzde 2,5 idi; şimdi yüzde 9,75. Hisselerini otomatik olarak alıyorlar ve bunun ken
di kaynaklarından başka bir kaynağı da yok. Kaldı ki, biz belediyelere sadece hizmet etmek 
değil, onlara yetki de verdik; vergi toplama yetkilerini de artırdık, plan yapma yetkilerini de 
artırdık. Bu yetkileri artırdığımız zaman, tabiî, belediyeler için çok laflar da söylendi. Hatta, 
gerçek dışı olduğuna yüzde yüz inandığım yolsuzluk iddialarında da bulunuldu, yaygın 
kampanyalar halinde bunlar vatandaşımıza anlatılmaya çalışıldı, belki de etkili olundu; ama 
şimdi ben soruyorum: Dokuz ay oldu; nerede bu sizin "hırsız" dediğiniz belediye başkanları? 
Bunları çıkarıp mahkemeye niye vermediniz? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Nerede bunlar? Bunu, elbette ki vatandaşımız da sizden soracak. Vatandaşımızın zihnini ça
rpıtmak, onları değişik düşünceye sevk edebilmek bir maharet değildir, gerçekleri konuşmak 
lazımdır. Nerede bu yolsuzluk yapan belediye başkanları? Bunları şimdiye kadar çıkarmış ol
manız gerekirdi. Kuyudat sizin elinizdedir, hiçbir maniniz yoktur. Bunun izahını elbette ki ya
pamayacaksınız. Bu bir propagandaydı, belki de namuslu insanlan karalamaktan öte bir ma
na ifade etmiyordu ve çalışan insanları frenlemekten başka bir manası da olmadı. 

tBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Biraz da bütçeden bahset. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz serbest eko

nomiden yana olduğumuzu ifade ederken, programımızda özelleştirme de var. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çadır programı gibi... Ne programı bu? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Özelleştirmeden yanayız; bunu bu kür

süden ifade ediyorum; çünkü, Türkiye'nin bir gerçeği var; bu gerçeği hiçbirimizin görmezlik
ten gelmesi mümkün değildir. Kamu iktisadî teşebbüsleri, Türkiye'nin ekonomisini zorlayan 
teşebbüslerdir. Zamanında yapılmıştır, bir ihtiyacın gereğiydi; ama artık dönemlerini tamam
lamışlardır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — İhtiyaç kalmadı. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, artık bunları bizim özel teşeb

büsümüz, özel girişimcilerimiz yapabilecek durumdadırlar; biz, onları teşvik edeceğiz. O ne
denle, özel teşebbüsten yana olduğumuz gereğiyle, bunları özelleştirmek istiyoruz ve bir an ev
vel de yapacağız, özelleştirmeyi gerçekleştirirken, sizin zannettiğiniz gibi, bunları yok pahası
na da elimizden çıkarmıyoruz; defaatle fiyat analizi yapılıyor, defaatle incelemeler yapılıyor, 
talipler arasından makul usullerle makul fiyat verenlere bunlar satılmak isteniyor, devredilmek 
isteniyor ve inanıyoruz ki, Türkiye ekonomisinin rahatlayabilmesi için bundan başka da yol 
yoktur. O nedenle, bu fikre iştirak etmeyenler olabilir; zaten fikir ayrılıkları bazı noktalarda, 
bazı konularda ortaya çıkıyor, bizim buna bir itirazımız yok; ama bizim fikrimiz ve doğru ol
duğuna inandığımız fikir de budur. Bu fikir sadece bizim değildir, bu işle yakinen ilgilenenler 
öteden beri bu fikri savunurlar; fakat bir türlü bunu gerçekleştirmek mümkün olmamıştır; biz 
bir an evvel gerçekleştirmeye gayret edeceğiz, bir an evvel gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca, SHP Lideri Sayın İnönü, bu fikirde olmadıklarını biraz evvel beyan ettiler; ama 
bu hususta bazı fikir serdedenler, hem özel teşebbüsten yana olduklarını ifade ediyorlar, hem 
de bizim özelleştirdiğimiz işletmeleri iktidara geldiklerinde devletleştireçeklerini söylüyorlar. 
Şimdi bu, deminden beri ifade etmeye çalıştığım ekonomik sistemlerden hangisinin tercihidir. 
Serbest ekonomiden yana olmanın mı bir tercihidir, müdahaleci ekonomiden yana olmanın 
mı bir tercihidir? Bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. 
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M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Halktan yana olmanın bir tercihidir Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Her şey halktan yana, her şeyi halkı
mız için yapıyoruz. Onun mutluluğu için yapıyoruz, onun refahı için yapıyoruz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — ABD Başkam böyle mi dedi? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ama, demin söyledim, sistemler yan
lış seçilirse, halkımızın mutluluğu için çalışmak bir mana ifade etmiyor, onlar mutsuz oluyor
lar. Onun için, sistemi iyi seçmek lazım. Hepimiz halkımızın mutluluğu, refahı için çalışıyo
ruz. Zaten, devlet ne için var? Devlet, milleti için var. Milletin mutluluğu için var. Milletin zen
ginliği devletin zenginliğini gerçekleştiriyor. Biz bu politikayı takip ediyoruz, bizim prensibi
miz bu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Siz sistemi seçtiniz mi Sayın Başbakan? Siz, sistemi 
anlatın da bilgi sahibi olalım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yine bizim if
tiharla üzerinde durduğumuz, ortadireği güçlendiren, ortadirek için gerçekleştirmek istediği
miz bir toplu konut müessesemiz var, toplu konut anlayışımız var. Toplu konut olarak, bugüne 
kadar 650 bin eve kredi verdik. Bunun 400 binini de teslim ettik. Bu 400 bin rakamı, biz iktida
ra gelinceye kadar yapılmış olan, türlü müesseseler tarafından gerçekleştirilmiş olan toplu ko
nut sayısına eşittir. Biz altı sene içerisinde bunu gerçekleştirdik ve giderek de yaygınlaştıracağız 
ve giderek de artıracağız. Çünkü toplu konut, sadece ortadireğin bir ev edinmesini sağlamak 
amacına da matuf değildir, ekonomimizi de canlandıran, ekonomimizi de sürükleyen bir sek
tördür. O bakımdan, gerekli ehemmiyeti, gerekli desteği vereceğiz ve devam ile daha da fazla-
laştıracağız; bu vesileyle ortadireğin güçlenmesini de sağlamış olacağız. 

Bakınız, ayrıca, esnafımıza, çiftçimize, gerekli destekleri de şöyle sağlıyoruz: Şimdiye ka
dar yapılmış olan organize sanayi siteleri, küçük sanayi siteleri ve işyerlerinin iki mislinden 
fazla işyeri ve sanayi sitesinden fazla işyeri ve sanayi sitesini gerçekleştirip esnafımıza teslim 
ettik. Esnafımız orada sanayie yardımcı oluyor. Esnafımız orada dükkân sahibi oluyor, esnafı
mız bir dükkâna sahip olmanın mutluluğu ve güveni içerisinde işini mutlu bir biçimde gerçek
leştirebiliyor, devam ettirebiliyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Esnaflar terek satıyor. Siftah etmiyorlar Sayın Başba
kan. Terek nedir derseniz onu da anlatırız. 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben şimdi, böyle, karşılıklı konuşmak 
istemiyorum. Burada olmak, burada konuşmak mühim değil... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yalan mı? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ... İsparta'da olmak lazım, İsparta'
da konuşmak lazım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Orada konuşmak lazım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Et dağıtıyorsunuz orada. Bu ayıp size yeter. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Burada konuşmak değil, orada ko
nuşmak lazım, orada. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay paralarını ne zaman ödeyeceksiniz Sayın Baş
bakan? Bir seneyi geçti... 
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BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Müdâhale etmeyelim. 
İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Biz vilayetimizi temsil ederiz; ama, sen memleketi tem

sil edemezsin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu sene, biraz evvel arkadaşlarım da 

ifade ettiler, elli senedir yaşanmamış bir kuraklığı yaşadık. 
İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Gerekli tedbiri aldın mı? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kuraklığın tedbiri alınmaz, Allah'
tan gelen bir hadisedir. Kuraklığın tedbirini şimdiye kadar kim almış ki, biz alalım? Var mı 
onun bir tedbiri 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sondajla alınır tedbir. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz tedbiri nasıl alıyoruz? tşte, biraz 

sonra anlatacağım, barajlan yapmakla alacağız. Atatürk Barajı 13 Ocakta su tutuyor, sizleri 
de davet ediyorum ve onunla, sulanamayan topraklan sulayacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kuraklık, tabiî, Allah'tan gelen bir iş. Eğer bunun çaresini bilen varsa, hayhay, buyursun, 
onun tedbirini söylesin. 

Haa şimdi deniyor ki, "Biz tedbir söylemeyiz." Şunun tedbirini zaten söyleyemezsiniz. 
Bunun tedbiri yok. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başbakan, Antalya'da, Devlet Su işlerinden sondaj 
makinesi alamadık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Namal, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) 4 Kuraklık nedeniyle ürünün yüzde 40'ı 

zarara uğramış olan tüm çiftçimize... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Tüm çiftçimize?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) 4- Evet, tüm çiftçimize gerekli yardım

larda bulunduk. (SHP ve DYP sıralanndan gürültüler) 
YAŞARTILMAZ (Ankara) — \alan! 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tzmir'in Bakır çay bölgesine gelin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - r Şimdi, deniyor ki, "efendim, bunları 

yaptınız; ama partizanca hareket ettiniz." (SHP ve DVP sıralarından "Doğru" sesleri) 
Şimdi, benim elimde çıkarılmış listeler var. 
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — ANAP partizanlığı bilmez, siz bilirsiniz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) H- Bunlar, Tarım Bakanımız tarafından 

da ifade edildi. Hiç oy almadığımız köylerdeki zarara uğramış vatandaşlarımızın borçlarını er
teledik, tohumunu da verdik. Bunun aksini hiç kimse ifade edemez. 

Böyle bir konuda, bakınız, bir alışkanlık olmasın; ama bizde o alışkanlık yok. Böyle bir 
zarara uğramış konuda zarara uğrayan insanların arasında tefrika yapmak bize, hiç kimseye 
mümkün değil, hiç kimseye izafe edilemez. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — "Tefrika" değil, "tefrik." 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Zararı, acıyı birlikte paylaşırız. Ayı

rım yapmamız mümkün değildir. Bunu nasıl düşünebiliyorsunuz, nasıl yakıştırabiliyorsunuz, 
bilemem; ama olmaya ki bir alışkanlıktır, onu da... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar[!j) 
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MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Çiftçi halinden memnun mu, bir anlat. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, deniyor ki, "Çiftçimiz gübre 
kullanmıyor. Gübre pahalı, çiftçi gübreyi kullanamıyor." 

Bakın, ben size bir not takdim edeyim: Ekim 1988'de gübre kullanımı 6,6 milyon ton iken 
Ekim 1989'da 7,2 milyon tona çıkmıştır. Yüzde 9 artış vardır. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Daha önce 8 milyon tondu. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, çiftçi gübre kullanmıyor de
mek, bana göre, gerçekle bağdaşmıyor. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Senede kaç ton gübre kullanıyor Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, burada bir mercimek misali 
verildi ve "1 kamyon veyahut 1 römork mercimekle 1 traktör alınıyordu" denildi. 

Bakınız, 1984 yılında 14 römork mercimekle 1 traktör alınıyordu, şimdi (1989 yılında) ise 
11.4 römork mercimekle 1 traktör alınıyor; bizim hesabımız da budur; 1988 yılında 14 römork 
mercimeğe 1 traktör, 1989 yılında 11 römork mercimeğe 1 traktör... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kaynağınız nedir Sayın Başbakan, kaynağınızı açıklayınız. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakınız, 1968 yılı fiyatlarına göre ki

şi başına tarımsal gelir 1980'de 200 dolar, 1988 yılında 290 dolar; çalışan başına tarımsal gelir 
1980 yılında 663 dolar, 1988 yılında 800 dolardır. O halde, "tarımda çalışanların geliri azalıyor" 
demek, yine, pek doğru değildir. (DYP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, çiftçimize verdiğimiz ehemmiyet devam edecek ve bilhassa doğu
da, çok ehemmiyetli olarak gördüğümüz hayvancılığımızı destekleyeceğiz. 

Yine burada, "hayvan fiyatları düştü, çiftçi de bundan etkilendi, zarar gördü" denildi. 
Biz, bunu önleyebilmek için Et ve Balık Kurumunca destekleme alımı yapılabilmesi amacıyla 
130 milyar lira ödeme yaptık. Zannedildiği gibi, hayvan fiyatları ucuza kapatılmış olmayıp Et 
ve Balık Kurumu marifetiyle yapmış olduğumuz bu 130 milyar liralık destekleme alımı ile nor
mal piyasa fiyatının üstüne çıkılmıştır. 

Bu desteği devam ettireceğiz, hayvancılıkla uğraşan tarım çiftçisine buradan sesleniyorum, 
bu desteği devam ettireceğiz ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin refah seviyesini mutlaka yük
selteceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sanayi çiftçisinin durumu ne oldu Sayın Baş
bakanım? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biraz da elek
trik konusunda rakamlar vereceğim. Elektrik konusunda yapmış olduklarımızın da rakamsal 
ifadesinde fayda vardır. 

1980 yılında S bin megavatlık kurulu gücümüz, 1989 yılında 15 bin megavata çıkarılarak, 
enerjinin 3 misli artırılmıştır. 

Şimdi siz, diyebilir misiniz ki, hayır efendim, artmadı? O zaman, gelin, buyurun bu kür
süden söyleyin; bu kürsü açıktır. (DYP sıralarından "Megavat ne demek Sayın Başbakanım?" 
sesleri) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Yani, metreküp filan mı demek? 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve yine, o zaman siz,' Türkiye'de sa
nayi yok, bu artan enerjiyi kim kullanıyor?1* diye devam edebilir misiniz? Oysa, sanayide yüz
de 11 civarında elektrik sarfı artışı vardır. 

Yine, "çiftçinin ürettiği malın bedelini zamanında alamadığı" ifade edildi. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Doğrudur Sayın Başbakan; çay paralan 1,5 sene

dir hâlâ verilmedi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bu da doğru değil. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Vatandaş 1,5 senedir çay parasını alamadı. 
BAŞKAN —- Sayın Çakıroğlu, lütfen oturun efendim; yerinizden müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu sene buğday çiftçisinin parası ta

mamen peşin olarak verilmiştir. Çiftçiden 1989 yılında 460 bin ton buğday peşin parayla alın
mıştır; bunun tutarı 152 milyar liradır. 

Biraz evvel de, bir vesileyle söylemiştim; kuraklığın çok fazla zarar verdiğini, kuraklığın 
zararının hissedilmemesi için çiftçimize yapmış olduğumuz desteğin haricinde, elbette ki ge
rekli tedbirleri almalıydık. Ne gibi tedbirler almalıydık? Hasadınız yok, buğdayınız yok, arpa
nız yok, nohutunuz yok, vatandaşa ne yedireceksiniz? Nasıl bunları temin edeceksiniz? Bunla
rı elbette dışarıdan almanız lazım. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Ne kadar bağlantı yaptınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1 milyar dolarlık bağlantı yapmak 

suretiyle bu noksanımızı telafi ettik; dışarıdan buğdayımızı almayı başarabildik. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Ne kadar bağlantı yaptınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Öakmız, çok mühim. Bir zamanlar 

1 milyar değil 1 milyon doları bulamaz iken, şimdi biz 1 milyar dolar ile bu noksanımızı, bu 
ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Eğer biz bunu karşılamasaydık, şimdi, Türkiye'de kıtlık olurdu. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bunları söylemiştiniz Sayın Başbakan, lüzumsuz tekrar 
oluyor. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Gerek elektrik enerjisini sağlayabil
mek, gerekse sulamayı temin edebilmek amacıyla yapmış olduğumuz barajlar hakkında da kı
sa bir bilgi vermek istiyorum. 

1984 yılı başında Türkiye'de baraj sayısı 84 idi; son 6 yıl içerisinde 50 baraj bitirilmiş vazi
yettedir. 

ALt TOPUZ (İstanbul) — Kaçına siz başladınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1984 yılı başına kadar barajların top

lam gövde dolgu hacmi 135 milyon metreküptür; son 6 yılda ulaşılan miktar 188 metreküp 
olmuştur. Bu rakamlar karşısında, "hani, ne yaptınız?" demek, herhalde insaf ile bağdaşacak 
bir husus değildir. Atatürk Barajını biz yapıyoruz, hem de Türk mühendisleri ile yapıyoruz. 
Atatürk Barajının temeli biz iktidar olmadan 2 gün evvel atıldı, ama şimdi bitirmek üzereyiz. 
Yani, 6 sene içerisinde bu baraj bitmiş olacak. Günde de 5 milyar lira para sarf etmek suretiyle 
bitecek. Şimdi diyeceksiniz ki, efendim bunu neden söylüyorsunuz?.. Yine konuşmalar esna
sında, "İşte, şu kadar sene evvel başlanmıştı da, şimdiye kadar neden bitmedi, şu tesis, neden 
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bu zamana kadar kaldı" gibi, sözler söylendi, düşünceler ifade edildi; ama bakınız, koskoca
man Atatürk Barajı, 6 sene gibi bir müddet içerisinde bitirilmiştir. Türk mühendisleri tarafın
dan yapılan bu baraj, bizim iftihar vesilemizdir. 13 Ocak tarihinde su tutacaktır. Biraz evvel 
de söyledim, hepiniz davetlisiniz, tnşallah, beraberce gidip o barajın açılış merasimini yapacağız. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Ne kadar su tutacak? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AK BULUT (Devamla) — Diğer barajlar hakkında da kısaca 

bilgiler vermek istiyorum. 
Karakaya Barajı, Eylül-1976'da ihale edilmiş, 1984 senesine kadar gerçekleşme nispeti yüzde 

19; 1987 yılında bitti. 
Altınkaya Barajı, Mayıs-1980'de ihale edilmiş, 1984 yılına kadar yüzde 16'sı tamamlan

mış, 1988 yılında bitmiş. 
Kılıçkaya Barajı, Eylül-1980'de ihale edilmiş, 1984 yılına kadar yüzde 27'si gerçekleşmiş... 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Bunların fizibilite çalışmaları ne zaman yapıldı? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ... 1989 yılında yüzde 95 seviyesine 

ulaşmış. 
Menzelet Barajı, Mayıs-1980'de ihale edilmiş, 1984'de yüzde 20'si gerçekleşmiş, 1989 yı

lında yüzde 94 seviyesine ulaşmış. -
Çatalan Barajı, 1982-Şubatında ihale edilmiş, 1984'te yüzde 2'si gerçekleşmiş, 1989 yılın

da yüzde 67 seviyesine ulaşmış. 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Bunların fizibilite çalışması ne zaman yapıldı? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kapulukaya Barajı, Temmuz-1979'da 

ihale edilmiş, 1984'te yüzde 28 seviyesine ulaşmış, 1989 yılında bitmiş. 
Gezende Barajı, Temmuz-1979'de ihale edilmiş, 1984'te yüzde 12 seviyeye gelmiş, 1989 yı

lında yüzde 65 seviyeyi bulmuş. 
Adıgüzel Barajı, Haziran-1981'de ihale edilmiş, -ilk ihalesi de 1976 yılında- 1984'te yüzde 

21'i gerçekleşmiş,, 1989 yılında yüzde 88 seviyesine ulaşmış. 
Köklüce Barajı, 1980 Ekiminde ihale edilmiş, 1984'te yüzde 19 seviyesine gelmiş, 1988 yı

lında tamamlanmış. 

Karacaören Barajı, Mayıs-1977'de ihale«dilmiş, 1984'te yüzde 47 seviyesine gelmiş, 1989 
yılında tamamlanmış. 

Bunlar, devam edebilir; ama sizi bu hususta fazlaca meşgul etmek istemiyorum. Burada 
benim anlatmak istediğim, ihale tarihiyle -1984- bizim zamanımıza kadar olan süre içerisinde, 
o zaman dilimi içerisinde barajların hangi nispette gerçekleştiği ve şu ana kadar, bizim zama
nımızda, 1983-1984'ten 1989'a kadar da ne kadarının gerçekleştiğini tespit edebilmemiz, sizle
re, açıklayabilmem açısından bunları okudum. Hızlı bir şekilde bunlar gerçekleşiyor. 

Bakın, nasıl, gerçekleşiyor? Tabiî, bütçe imkânlarıyla bunları gerçekleştirmek pek de ko
lay değil; ama biz, "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu" diye bir fon oluşturduk. Bu fon 
sayesinde, bu fondan verdiğimiz destek sayesinde ve bunların ihale sisteminde yapmış olduğu
muz bir değişiklikle bunları gerçekleştirebilme imkânını bulduk. Attı sene içerisinde, değil kos
kocaman Atatürk Barajını yapıp bitirmek, bir hükümet konağının yapılmadığı zamanları ga
yet iyi biliyoruz. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, serbest ekonominin bir gereği olarak da kurların serbest olduğunu 
ifade ettik. Kurlar serbesttir; yani, söylenildiği gibi, bir müdahaleci hal mevzubahis değildir. 
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Faizler de serbesttir ve bugün faizler yüzde 60, yüzde 57, yüzde 56 civarında seyretmekte
dir. Halbuki, bir ara, yüzde 85'lerde idi. Hatta, ticarî kredilerde yüzde 120'lerin üzerine çıkan 
faizler, şimdi yüzde 57'lerde, yüzde 56'Iarda seyretmektedir. Bu, kendiliğinden, piyasa koşulla
rına göre oluşan bir olgudur. 

Ayrıca, biz altın ithalini de serbest bıraktık. Evvelce kaçak altın, şimdi Merkez Bankası 
marifetiyle yurda sokuluyor, Merkez Bankası marifetiyle satılıyor. Böylece, birçok konularda 
olduğu gibi, altın kaçakçılığından da istifade eden Bulgaristan'ın bu istifadesine de mani olun
muş olunuyor. Silah kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, altın kaçakçılığı bu komşu ülkeden yapıl
makta iken, şimdi o fırsatı, o imkânı artık, bu komşumuz da bulamıyor. 

Değerli milletvekilleri, bu serbest kur sayesinde ihracatımızın giderek arttığını ve politika
mızın da bu yönde olduğunu ifade etmiştim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum; aynı sistemle 
ihracatımız artmaya devam edecektir ve bu sayede elde ettiğimiz dövizle her türlü ihtiyacımızı 
karşılayacağız. 

Sayın hatipler, bu ihracatta hayalî ihracat payının çok yüksek olduğunu ve ihracat artışı
nın hiçbir zaman bizim sistemimizle hemahenk olmadığını, sistemle ilgili olmadığını ifade et
mek istediler. Biz, ihracatta vergi iadesinden vazgeçtik. Buna rağmen bu sene yine ihracatımız 
geçen seneler nispetinde olacaktır; hayalî ihracat da yok. Bu sene bir düşüş mevzubahis olur
sa, bu da, Irak'a yapmış olduğumuz, istemiş olduğu krediyi verememekten mütevellit, ondan 
kaynaklanan bir husustur. Bunun içerisinde hayalî ihracat yoktur. Hayalî ihracat, vergi iadesi
ni yüksek tuttuğunuz müddetçe, bazıları tarafından gerçekleştirilebilir. Sonra, hayalî ihracat 
sadece bizim zamanımızda mevzubahis olan,bir husus da değildir. Bunu yapanlar elbette ada
let önünde hesap verirler; ama, bunu yapanlar vardır diye biz ihracatımızdan da vazgeçecek 
değiliz. Bu bir sistemdir; bu, ekonominin gereğidir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hayalî ihracat bir sistem mi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbette ki, ihracata devam edeceğiz, 

ihracatı türlü yollarla da teşvik edeceğiz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
H. SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Hayalî ihracatın mucidi var. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hayalî ihracat yok. (SHP ve DYP sı

ralarından gürültüler) Çünkü, gereği yok. Biz, vergi iadelerini kaldırdık; bu sene gerçekleşecek... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O zaman, "vardı" demek istiyorsunuz?.. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sistemin içinde var hayalî ihracat. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Varsa yapanlar, adalet önünde hesap 
verirler. Bu her zaman böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacak. 

Değerli milletvekilleri, önem verdiğimiz bir konu da turizmdir. 1980'Iere gelinceye kadar 
çok lafı edildi; turizm gelirlerimizin artırılmasının, turizmin teşvik edilmesinin lazım geldiği 
çok konuşuldu; ama bir netice alınamadı. 

Şimdi bakınız, biz, turizmden bu sene -tahmin ediyorum- 3 milyar dolar gelir elde edece
ğiz. Türkiye bir turistik bölgedir. Elbette ki, cennet gibi vatanımızın bu özelliğinden istifade 
etmemiz lazımdır. Bunu her yönüyle teşvik edeceğiz; gerek otel, turistik tesisler, yatak kapasi
tesi bakımından teşvik edeceğiz, gerekse eğitim bakımından teşvik edeceğiz. Çünkü, diğer Ak
deniz ülkelerinin turistik gelirleri bizimkinden çok yüksek. O seviyeye ulaşmamamız için hiç-
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bir neden yoktur. Geçmişte bu husus belki göz ardı edilmiştir; ama biz bunu süratle kapatma
ya çalışıyoruz ve kapatacağımıza da inanıyorum. İleride, önümüzdeki senelerde turistik yatak 
sayısının 400 bine çıkacağını rahatlıkla tahmin edebiliyor ve turistik gelirlerimizin 1994 senesi
ne kadar, o dilim içerisinde 5,5 milyar dolar olacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar, Sovyet Rusya'da ve Doğu Avrupa ülkelerinde deği
şim mevzubahis ise de, biz savunma sanayimize ehemmiyet veriyoruz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başbakan, yanlış söylüyorsunuz; "Sovyet Rusya" 
değil, Sovyetler Birliği olacak. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şunu biraz daha açıklamak istiyorum : 
Bugün Doğu ülkelerinde ve Sovyetler Birliğinde değişiklikler oluyor. Konuşmamın başın

da da ifade ettiğim bu değişiklikleri, demokrasiye atılan adımlar olarak nitelendiriyoruz ve des
tekliyoruz; ama ittifakların durumu nedir? Biz, bilindiği gibi, NATO İttifakının, NATO'nun, 
şimdiye kadar, güvenliğimiz açısından ehemmiyetli bir rol oynadığına inanıyor ve bu rolün de
vam edeceğini de düşünüyoruz. Elbette ki, Varşova Paktı da aynı şekilde, ircaatına, görüşüne 
devam ediyor. Yani, netice itibariyle, hakların, ittifakların ortadan kaldırılması gibi bir şey söz 
konusu değil. 

Elbette, temennimiz, bütün dünyada barışın gerçekleşmesidir. Bunu, herkes gibi, biz de 
temenni ediyoruz; ama gelişmeler çok hızlı seyrediyor. Bu gelişmeler, belki belirsizliklere de 
neden oluyor. Güvenliğimizi, hiçbir zaman ihmal edemeyiz. Bugünden yarına, biz, güvenliği
mizi tehlikeye atabilecek herhangi bir girişim içerisinde, bir tavır içerisinde olamayız. Bu ne
denle savunma sanayiine ehemmiyet veriyoruz. Bilindiği gibi, Kıbrıs olayı nedeniyle/ambargo 
nedeniyle Silahlı Kuvvetlerimizin düşmüş olduğu durum hâlâ hafızalarımızda canlılığını mu
hafaza etmektedir. Biz, bu konuda da Silahlı Kuvvetlerimizin bağımlı olmasını istemiyoruz ve 
elimizden geldiğince Silahlı Kuvvetlerimizin araç ve gereçlerini modernize etme gayreti içeri
sindeyiz, buna da devam edeceğiz. O nedenle, Savunma Sanayiini Destekleme Fonunu Teşkil 
ettik ve bundan sağlanan kaynaklar nedeniyle de savunma sanayiinde hayli mesafeler alınmıştır. 

Bakınız, F-16 uçaklarının motor fabrikasının temeli Eskişehir'de bizim tarafımızdan atıl
dı ve şimdi üretime başlandı. Ayda 2 tane F-16 uçağı imal ediyoruz, hem de en mükemmelle
rinden imal ediyoruz. Elbette ki, bunlara devam edeceğiz. 

Ayrıca, savunma sanayii ile ilgili zırhlı savaş araçları yapımı kararı verildi, fabrikanın te
meli atıldı, gerçekleştirilmek üzeredir. 

Ayrıca, bu proje içerisinde olan, savunma sanayiinin gerçekleştirme arzusunda olduğu, 
programında olan hususları da birer birer gerçekleştireceğiz. Bunlardan en önemli gördükleri
miz, en öncelik verdiklerimiz de, radar sistemidir ve zırhlı helikopter alımlarıdır. Bunları bir 
an evvel gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. 

Ayrıca, denizaltıların çok kısmını kendimiz gerçekleştirebiliyoruz, yapabiliyoruz. 4 firka
teynden 2 tanesi Türkiye'de yapılmıştır. 1 500 tankımız modernize edilmiştir. Bu çalışmalara 
elbette ki devam edeceğiz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Konvansiyonel silahları ne yapacaksınız Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bir diğer ko

numuz da, otoyollardır. Artık, değişen dünyada biz de hak ettiğimiz yeri almalıyız. Geç de 
olsa bu imkânı bir an evvel yakalamalıyız. 
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Bugün otoyol olarak 1 400 kilometre otoyolun ihalesi yapılmış, çalışmaları, inşaatı devam 
etmektedir. Bunu herhangi bir şekilde küçük görmek, bunu küçümsemek, hiçbir şey yapılmı
yormuş gibi telakki etmek, bana göre doğru bir hareket tarzı değildir. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Or-An yolu ne zaman bitecek? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, çevre sorunla

rıyla da yakinen ilgili olduğumuz bilinen bir husustur. Esasında, Ankara'nın hava kirliliği, Türk
iye'deki her vatandaşımızın zihninde yer etmiş bir husus. Bu hava kirliliği sadece Ankara'da 
değil, şehirlerimizin çoğunda bu kirlilik had safhadadır. Biz bunu önleyebilmek için, ilk önce, 
ithal kömür tatbikatına başladık, faydalı da oldu. Geçtiğimiz senelerde Ankara'da hava kirlili
ğinin kalmadığı herkes tarafından ifade edildi. Bu sene bazı dalgalanmalar oldu; ama, öyle 
zannediyorum ki, yine de pek had safhada bir kirlilik mevzubahis değildir. 

Ayrıca, bunu* temin edebilmek amacıyla getirdiğimiz doğalgazı da devreye soktuğumuz 
bir gerçektir. Ta Rusya'dan getirilen doğalgazdan bugün Ankara'nın birçok bölgesi istifade et
mektedir. Bunlar da vatandaşımızın sağlığıyla, mutluluğuyla ilgili hususlardır. Belki bunlar fazla 
yatırımlardır, belki bunlar görünmeyen yatırımlardır, belki çabuk alışılan yatırımlardır, değer
lendirilmesi çabuk unutulan yatırımlardır; ama hava ve su gibidir, olmadığı zaman rahatsızlık 
yaratır; ama olduğu takdirde de normal karşılanan hizmetlerdir. Biz bunu biliyoruz; ama bun
lar vatandaşımızın mutluluğu için, onun refahı ve rahat yaşayabilmesi için yapmış olduğumuz 
yatırımların başında gelir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de telekomünikasyon hizmetleri de çok ileri, had safhada
dır. (SHP sıralarından gülüşmeler) Çok ileridir. Biraz önce de söyledim, köylerimizde dahi te
lefonumuz vardır. Bakınız, bazı rakamlar vereceğim : 1983'te 1 milyon 904 bin telefon hattı 
varken, 1989'da 7 milyon telefon hattı var. 1983 yılına kadar 2 milyon kabul edin, 1989 yılında 
7 milyon hatta çıkmış. PTT sadece telefonla da ilgili değil, televizyon meselesi de PTT ile artık 
ilgili hale getirilmiştir. Bugün, Türkiye'de televizyon hizmetleri de... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O da çok ileri, had safhada... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tabiî, tabiî... 
1983'te sadece siyah-beyaz televizyon varken, 1984'te renkli televizyona geçildi. Bugün 1 

milyon 300 bin renkli televizyon var. O zaman, 400 bin renkli televizyon olabileceği, buna ener
jinin yetmeyeceği ifade ediliyordu; ama bugün 1 milyon 300 bin renkli televizyon var, enerji 
de yetiyor. Hatta o zaman haftada 32 saat olan televizyon programı, bugün haftada aşağı yu
karı 300 saati bulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, vatandaşımızı da ilgilendiren, hepimizin ilgilendiği enflasyon ko
nusunda da bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Bu çok önemli. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Had safhada... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim... Lütfen dinleyiniz... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, enflasyon, bu
gün, rakam itibariyle, yüzde 69-70 civarındadır; ama ağustos ayından itibaren enflasyonda bir 
durma ve hatta az da olsa aşağı inme mevcuttur. 

— 116 — 



T.B.M.M. B : 44 12 . 12 . 1989 0 : 3 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Özal Çankaya'ya, enflasyon aşağıya. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunu lütfen dinleyiniz efendim. 
Bu bir gerçektir. Rakamlara bakınız; enflasyon bugün durmuştur ve aşağı inme istidadı 

göstermektedir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar (!) gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz ekonomi

nin alt yapısını tamamladık, Bundan sonra enflasyonda aşağı inme gerçekleşecek, enflasyon 
aşağı inecektir. Bunu hep beraber göreceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) Hazine artık Mer
kez Bankasından borç almıyor. Serbest ekonomi sayesinde artık faizler aşağıya düşüyor. Bun
lar enflasyonun da giderek aşağıya düşeceğinin işaretleridir ve enflasyon da giderek aşağıya 
düşecektir. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Pozitif faiz ne oldu? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Enflasyondan bahsederken, tabiî yi

ne bir çağrışım yapıyor ve 1980 öncesine geliyoruz. Enflasyon, 1980 öncesinde yüzde 120'Iere 
ulaşmıştı. Yine söylediğim gibi, kaldı ki, hiçbir mal da piyasada yokken, şimdi enflasyon yüz
de 70'lerde seyrederken ve her malın da bolluğu mevzubahisken, yapacağımız bir mukayese 
ile hangi dönemin daha iyi idare edildiği hakkında bir sonuca varmamız elbette ki mümkün 
olacaktır, Hem enflasyonu yüzde 120'lerde, yüzde 100'lerde tutacaksınız, hem mal bulunma
yacak, hem kuyruklar alıp yürüyecek, kaçakçılık piyasaya hakim olacak, tezgâh altında mal
lar satılacak, çift fiyata mevzubahis olacak... Şimdi de, tabiî, enflasyonun yüzde 70 olmasını 
savunmuyorum; ama enflasyon yüzde 70'ken, bu demin söylediğim konuların hiçbirisi mevzu
bahis olmayacak, her türlü malı bulabileceksiniz, karaborsa olmayacak, çift fiyat olmayacak, 
kaçakçılık olmayacak, faizler kendiliğinden aşağıya düşecek, kur serbest bırakılacak, Hazine 
Merkez Bankasından borç almayacak... Bunlar iyi işaretlerdir. Bu işaretler nedeniyle enflasyo
nun aşağıya çekileceği kanaatini taşıyorum ve çekilecektir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kaça çekeceksiniz? 
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Bunları iki özal da çok söyledi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir de, borçlarımızdan bahsedildi. Bu

gün, bizim dış borcumuz 36 milyar dolardır. 1979'da borcumuz 14 milyar dolar, ihracat 1,7-2 
milyar dolar civarındadır. Siz o ihracatla borcunuzu 6 senede ödersiniz, biz 36 milyar dolar 
borcumuzu bugünkü ihracat rakamlarımızla, 3 senede öderiz, tşte aradaki fark budur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Vah Türkiyem vah!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Bulgaristan me

selesi de sayın liderler tarafından ifade edildi. Biz, Hükümet olarak Bulgaristan politikamızda 
hata ettiğimizi zannetmiyoruz. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Gelenler hata etti. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Meseleyi, böyle, bir ucundan tutarak 

değerlendirmenin de doğru olduğu kanaatini taşımıyorum. Ne yapılmıştır? Orada baskı altın
da olan insanlar, Türkiye'ye gelmek mecburiyetinde kalmışlardır. Siz de, o baskı altında olan 
insanlar Türkiye'ye gelsin istemişsiniz. Hata mı etmişsiniz? Yani, denebilir mi, "Hayır efen
dim gelmesinler. Neden kapıları açtınız?" Bunu demek mümkün değildir. 
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I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Niye kapadınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) ̂ - Eğer biz bunu demediysek, "gelmeyin" 

demediysek, doğru yaptık. Zaruret içerisinde olan, baskı altında olan insanlar, soydaşlarımız 
elbette Türkiye'ye gelsinler istedik, o baskıdan kurtulsunlar istedik. Bunun garip bir tarafı yoktur. 

"Niye kapattınız?" derken, bugün Doğu, Batı Almanya'dan da misal vermek gerekir. Do
ğudan Batıya geçmek isteyenler (ki, hiçbir baskı filan yok, kapılar açılmış) kendiliklerinden 
de geri dönüyorlar. Bu da bir vakıa ve baskı yokken Batı Almanya'ya geçmek isteyenlere, Batı 
Almanya dahi bir noktadan sonra vize uygulama ihtiyacı hissetti. Bunun bir nakısa olduğunu 
zannetmiyorum; ama, Bulgaristan'da yeni bir yönetim işbaşında. Biz bu yeni yönetimle görü
şüp, meseleyi bir diyalog içerisinde, müzakere içerisinde halletmek istiyoruz, insan haklarına 
saygılı bir biçimde, insanlara yaraşır bir biçimde meselenin çözümlenmesini istiyoruz. Politi
kamız da bu olacaktır, öyle zannediyorum ki, yeni yönetim de bu istikamette düşünecek ve 
meseleyi bu istikamette gerçekleştirecektir. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi de türlü vesilelerle ifade ettik. 
Bu kürsüden bir kere daha ifade etmek istiyorum. Biz, Kıbrıs'ta eşit siyasî haklara sahip iki 
toplumlu, iki kesimli bir federasyondan yanayız. Denktaş'ın bu husustaki gayretlerini de tak
dirle karşılıyor ve kendisini de destekliyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, dış politikamızda şimdiye kadar uygulanan, "yurtta sulh, cihanda 
sulh" politikasını devam ettiriyoruz. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) Evet, niye gülü
yorsunuz buna?.. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler, ANAP sıralarından "Onlar anlamaz" 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, Atatürk'ten kalan, sembolleşmiş 
bir prensiptir, gülünecek bir prensip değildir ki, üzerinde titremeniz lazım gelen bir prensiptir. 
Neye gülüyorsunuz?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Gülünecek öyle halleri
niz var ki... Buna mı gülüyorsunuz? (ANAP sıralarından alkışlar) Bu, Yüce Atatürk'ün koy
muş olduğu ve bugün bütün cihanın tatbik etmek istediği, bütün dünyanın tesisini gerçekleş
tirmeye çalıştığı bir prensip. Sulh, barış; ama sulhtan, barıştan yana değilseniz, elbette ki gü
lersiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Biz, sulhtan yanayız, barıştan yanayız, sevgiden yana
yız, birlikten, beraberlikten yanayız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Prensibe değil, size güldük, size... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Siz evvela parti içinde sulhu sağlayın. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Onun için, bizim diğerlerine faikiye-

timiz vardır; güven bizdedir. 

Değerli milletvekilleri, biz vatandaşımızın güvenine layık olabilmek için, tüm gayretimizi, 
birleştiriciliğimizi, sevgimizi, diyalogumuzu, uzlaşmamızı; bu prensiplerimizi, haktan, hukuk
tan yana olduğumuzu, adaletten yana olduğumuzu, hukukun üstünlüğünü ve laik bir ülke ol
duğumuzu, laikliğin dinsizlik olmadığını, din ve vicdan hürriyetinin ancak laiklik prensibiyle 
gerçekleşebileceğine inandığımızı ifade ediyor; milleyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi, ser
best pazar ekonomisinden yana bir parti olduğumuzu söyleyerek huzurlarınızdan sevgi ve say
gıyla ayrılıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Şahısları adına konuşmak isteyen arkadaşlardan, lehte, Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı; bu

yurun efendim. 

Sayın Kaşıkçı, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1990 yı
lı bütçesinin milletimize huzur ve refah getirmesini temenni eder, Yüce Meclisi saygıyla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütçeler, ekonomik, sosyal, siyasî hedefler manzumesidir. Temel hedef, kaynakları en iyi 
şekilde kullanarak milletimize refah getirmektir, milletimizin refah seviyesini yükseltmektir. 

Bütçelerin bu hedefe ulaşabilmesi için vazgeçilmez ilk şart, siyasî istikrardır. Siyasî istik
rarın temininde en önemli görev Yüce Meclise düşmektedir. Milletimizin bütün sorunları bu 
kutsal çatı altında çözümlenecektir. Hiçbir sorunun bu kutsal çatı dışına çıkarılması, sokakta 
halline çalışılması mümkün değildir. Yüce Milletimiz tüm siyasî partilerin bu hususta gösterdi
ği titizliği dikkatle takip etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, iktidarımız, iktidar süresi içerisinde, bu kısa konuşma süresine 
sığmayacak kadar büyük ekonomik ve malî gelişmeleri temin etmiştir. Biraz önce Başbakanı
mız bunu iki saat anlatmaya çalıştılar. Bu konudaki kitaplar benim boyumu geçmektedir; ama 
ben, birkaç vurucu misal vermek istiyorum. 

Bundan on sene önce Merkez Bankası kasalarının kilitlendiği, Merkez Bankasının Tahta-
kale'ye taşındığı, 70 sente muhtaç olduğumuz dönemlerde biri çıksa da, "Türk parası kon-
vertbl edilecek, döviz alım satımı serbest bırakılacak, her isteyen istediği bankadan istediği ka
dar döviz alabilecek, yurt dışına çıkarabilecek; ithalat lisanssız, permisiz, serbest olacak, her 
isteyen istediği bankadan akreditif açıp, istediği malı getirtebilecek" deseydi, buna kim inanırdı? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İfadesini bile kullanamıyorsun. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Böyle bir gelişmeyi rüyalarımızda görebilir 

miydik? 
Yine, bundan on sene önce, eve telefon almak için, işyerine telefon almak için yirmi sene 

sıra beklendiği dönemlerde biri çıkıp da, "sıra beklenmeden telefon alınacak, köylere kadar 
otomatik telefon gidecek, tüm dünya ile otomatik telefonla konuşma imkânı olacak, arabala
rımızda mobil telefonlar bulunacak, ceplerimizde çağrı aletleri olacak, teleksler, faxslar PTT'ce 
taksitle satılacak" deseydi, buna kim inanırdı? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — On sene evvel de vardı bunlar. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bunlar, hakikaten, o dönemlerde inanılmaya

cak, hayali bile edilemeyecek fevkalade büyük gelişmeler. Tüm gelişmeler bu derece mutlu. Eko
nomik ve malî tablo hakikaten fevkalade parlak ve iç açıcı. Bu parlak görüntüyü bozan tek 
husus, enflasyon hızındaki gelişme, enflasyon hızının yüksek seyretmesi. Bu bakımdan, ben 
bu önemli konu üzerinde durmak istiyorum. 

Enflasyonun sebepleri, enflasyonun giderilmesi için«lınacak tedbirler ve bu son seneler
de enflasyonun 1990 yılı içinde düşmesini temin edecek ekonomik gelişmeler ve enflasyon içe
risinde yaşamak için neler yapmamız gerekir, enflasyondan halikımızın en az etkilenmesi için 
alınacak tedbirler nelerdir, bu konulara değinmek istiyorum. 
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Ben, 1990 senesi içerisinde enflasyonun gerileyeceğine inanıyorum. Sayın Erdal inönü, "enf
lasyonun gerilemesine inanılamaz, buna inanmak için iyi niyetli, iyimser olmak yetmez, saf 
olmak gerekir; saf kişiler buna inanır" dediler. Ben, safım diyemiyeceğim; çünkü safım der
sem, Kayserili hemşerilerim kızar; saf değilim, saflığıma inanmıyorum; ama enflasyonun dü
şeceğine inanıyorum. Niçin düşecek, bunun iyi belirtileri nelerdir, onlara girmek istiyorum. 
Buna girmeden önce de enflasyonun sebepleri üzerinde bir parça durmak isterim. 

Enflasyon hızının artık emisyon hacmindeki gelişmeyle, direkt ilgili olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde bunun dışında enflasyonu körükleyen unsur, elde para tut
ma maliyetidir. Bunu da etkileyen unsurlar, faiz nispetleri, döviz kurları ve ithal malı maliyeti
dir. Yanı, ithaldeki gümrük ve fonlardır. Bunun dışında enflasyonu müspet yönde etkileyen, 
yani enflasyonla ters orantılı olan unsur, üretim artışıdır. Reel üretim artışı, enflasyonu düşü
ren bir etkendir. Bu bakımdan, biz, enflasyonun düşmesini istiyorsak, önce üretimi artırmak 
yönünde tedbirler almamız gerekir, ikincisi, emisyon hacmini artırmamamız gerekir. Bunun 
dışında alman tedbirler, faiz oranlarının düşürülmesi, döviz kurlarının düşük tutulman ve it
hal maliyetinin düşürülmesidir. 

1989 yılı içerisinde bu konuda bir hayli gelişme oldu; faiz oranları yüzde 85'ten 58'e kadar 
geriledi. Gümrük fonları düşürüldü, dolayısıyla ithal maliyeti düştü; ama 1989 yılı içerisinde 
bilhassa şimdiye kadar görülmemiş ölçüde olan kıtlık ziraî üretimi düşürdü. Onun dışında, 
grev sebebiyle metal işkolunda, demir çelik üretiminde düşmeler oldu, kâğıt sanayiinde düş
meler oldu. Bu düşmeler de enflasyonu menfi yönde etkiledi. 

Muhterem milletvekilleri, ben 1990 yılında enflasyonun geri çekileceğini ileri sürdüm; bu
nu da ekonomimizdeki bazı müspet gelişmelerden dolayı olacağını söyledim. Bunlar nelerdir, 
şimdi bunlara kısaca göz atalım : 

1990 yılındaki en önemli gelişme, 1989 yılında DÇM borçlarının ödenip bitirilmiş olması. 
Geçmiş dönemde enflasyonu körükleyen en önemli sebeplerden biri DÇM borçlarının öden-
mesiydi. Hamdolsun 1989 yılında bunları ödeyip bitirdik. 98 bin alacaklının 274 bankaya bor
cunu ödedik. 58 ülkeye olan eski borçlarımızı bitirdik. Çok şükür eski hesapları kapattık. 

Lehte ikinci gelişme, geçmiş yıllırda Irak'a yapılan kredili ihracat enflasyonu körükleyen 
bir sebepti; kredili ihracatta emisyon yapmak mecburiyeti doğmuştu. Artık Irak'tan alacak tah
siline başladığımıza göre, dolar ödemeden gelecek mal fazlası enflasyonun düşmesini sağlaya
cak bir etken olacaktır. 

Lehte üçüncü gelişme, döviz satışlarının serbest olmasına rağmen, döviz stoklarındaki ge
lişmedir. Merkez Bankasında 4,5 milyar dolar döviz stokumuz vardır. Bu, Türkiye'nin hiçbir 
dönemde ulaşamadığı bir miktardır. Döviz stoklarımızın yeterli olmasından dolayı da önümüz
deki yıl enflasyonla mücadelemiz rahat olacaktır. 

Dördüncü müspet gelişme, Türk Lirasının dolar karşısındaki değer kaybetme hızının düş
müş olması. Enflasyon yüzde 70 dolaylarında seyretmiş olmasına rağmen, Türk parası dolar 
karşısında yüzde 30 civarında değer kaybetmiştir. Yani bu, Türk parasının dolar karşısında de
ğer kazanmaya başladığının bir başka ifadesidir. 

Döviz kurlarında Türk parası lehine değişme olmasına rağmen, ihracatta düşme olma
mıştır. 1989 yılı başında ihracatta vergi iadesinin tamamen kalkmış, sıfırlanmış olmasına rağ
men, ihracat normal yollarla yapılabilmiştir. Geçmiş dönemlerde yüzde 30'lara kadar varan 
vergi iadeleri sıfırlanmış olmasına rağmen, ziraî üretimlerdeki büyük düşüklüğe rağmen, ihra
catımız seviyesini koruyabilmiştir. 
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1989 yılındaki bir diğer sevinilecek ve 1990 yılında enflasyonun düşmesi için bize müjde 
veren gelişme, faiz oranlanndaki düşmedir. Biliyorsunuz, faiz oranları serbest bırakıldığında 
yüzde 85'1 ere kadar çıkmışken, bugün yüzde 58'lere kadar gerilemiştir. Buna rağmen mevdu
atlarda azalma yoktur, ticarî bankalarda mevduat artışı vardır ve halen, bankalarda, 7 trilyon 
lira, plase edilmek için beklemektedir. Yani bir kredi sıkıntısı da yoktur. 

önümüzdeki yıl vergi tahsilatında artma olacağını da tahmin ediyorum. İnşallah gelir tah
minleri tahmin edilenin üzerinde olacaktır. Malî bünye güçlendirilmiştir, kompütüre geçmiştir. 
Maliye adına kontrol yapacak eleman sayısı artmıştır. Vesikaya geçme nispeti yükselmiştir. Katma 
Değer Vergisinin otokontrol sistemi gelişmektedir, tyi bir malî denetleme ile, murakabe ile önü
müzdeki yılda Gelir Vergisi tahsilatında artma olacağını, vergi ziyamın azalacağını ümit et
mekteyim. 

Bir başka üzerinde duracağımız konu, fon gelirleridir. Bütçeyi çıplak olarak ele aldığımız
da, bütçenin hakikaten 53 trilyon lira civarında olan geliri yalnızca borç ödemelerine, transfer 
harcamalarına, maaş ve cari harcamalara yetmektedir; ama geçen sene fonda 14 trilyon civa
rında bir kaynak birikmişti. Bu seneki bütçe artışı nispetinde yani yüzde 70 nispetinde, bir ar
tışın da fon gelirlerinde olacağını düşünürsek, inşallah, bu sene, fonlarda 23 trilyon civarında 
bir kaynak birikecektin Bu kaynağın iyi kullanılması sayesinde -ki, bütçede, bu fondan yüzde 
40 civarında bir kaynağın ana bütçeye aktarılması konusunda Maliye Bakanlığına yetki de 
verilmektedir- bütçe açığının bu fonlarla giderilmesi ve yeni emisyona gidilmemesi yoluyla önü
müzdeki yılda enflasyon hızının düşeceğini kuvvetle umut etmekteyim. Belirttiğim gibi, bütün 
bunları sağlamak için önümüzdeki sene alınacak tedbirlerin tabiî ki başında emisyon hacmi
nin geliştirilmemesi, yani sabit tutulması gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bunun dışında alacağımız en önemli tedbirlerden biri, tasarruf* 
tur. Maalesef, devlet çarkı çok masraflı dönmektedir. Bütçe açığını gidermek için gerek KİT'
lerde, gerek devlet harcamalarında azamî tasarrufa riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ülkenin 
kalkınması için, milletimiz bir fedakârlığa katlanmak mecburiyetinde kalıyorsa, bu fedakârlı
ğın tüm kesimlerce yapılması, devletin de bu fedakârlığa katılması gerekir. Devlet harcamala
rında; bilhassa makam arabaları harcamalarında; müesseselerin tatil sitelerinde, eğitim sitele
rinde, sosyal tesislerinde, kırtasiye, baskı harcamalarında; iç-dış gezi harcamalarında azamî ta
sarrufu yapmak mecburiyetindeyiz. Bazı milletvekili arkadaşlarımız bütçenin görüşülmesi sı
rasında, ilgili bölümlerinde tasarruf edilecek yerlerle ilgili önergeler hazırlamaktadır. Tasarru
fu mümkün olan harcamalarda indirimler yapılması düşünülmektedir. 

Enflasyonun önlenmesinde dikkatli olmamız gereken bir diğer konu, kaynak kullanımın
da azamî hassas davranmamız konusudur. Bu konu açılmışken çok hassas bir konudaki endi
şelerimi dile getirmek istiyorum. Hepimizin tereddütsüz kabul ettiğimiz konu, Silahlı Kuvvet
lerimizin güçlendirilmesidir. Doğu-Batı yumuşaması ve glasnostun söz konusu edildiği günler
de, bu hareketli dönemlerde, Doğudaki gelişmelerin nerede noktalanacağı, ne yönde gelişece
ğinin belli olmadığı bu ortamda belki savunma sanayimizden şimdilik bir indirim düşünüle
ni eyebil ir; ama ileride sulhun gerek bölgemizde, gerek dünyada tesis edildiği dönemlerde, sa
vunma harcamalarımızın bir kısmının ekonomiye kaydırılarak, ekonomik kalkınmanın hızlan
dırılması mümkündür. 

Bu yakınlarda zırhlı araç yapımıjle ilgili bir temel alıldı. Ordumuzun zırhlı araca, zırhlı 
muharebe aracına ihtiyacı tartışmasız; ama temini amacıyla tutulan yolun doğruluğu konu-
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sunda tereddütlerim var. Hepimizin malumu, dünya silahsızlanmaya gidiyor. Bu konuda bü
yük atılımlar yapıldı. Bu silahsızlanma yalnız çekirdekli atom silahlarında değil; klasik silah
larda da bu yapılıyor, indirime gidiliyor. Ordu mevcudunda da yapılıyor bu indirim. NATO 
bünyesinde de bu indirim yapılıyor ve NATO bünyesinde bazı silahların, bu indirim dolayısıy
la gaileye ayrılacağı muhakkak. Bunların, bu zırhlı araçların ülkemize çok ucuz fiyatla temini 
mümkündür. Onun dışında, bu zırhlı araçların millî müesseselerimizde yapılması da mümkündür. 
Biraz önce, Sayın Başbakanımız 1 500 tankın askerî tesislerde modernize edildiğini ifade etti
ler. Modernize edilecek... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz dolmak üzere, toparlayınız lütfen. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — M-46'lar da azalmaktadır. Bu bakımdan, bu 
ölü kapasitelerden istifade edilmesi mümkündü. TAKSAN gibi, yüzde 10, yüzde 20 kapasitey
le çalışan, böyle yatırımların yapılması mümkün olan müesseselerden de istifade edilmesi müm
kündü. TAKSAN, bu konuda rapor düzenleyip verdi; altı ay içerisinde yüzde 70 yerli yapılmak 
şartıyla, bu işlerin TAKSAN'da, bu millî müessesede yapılabileceğini bildirmişti. Bu silahsız
lanma döneminde yeniden fabrika kurulması yerine -ki, işin malî portesi 2,5 trilyon civarında, 
yatırım 60 milyon dolar civarındadır- mevcut ölü kapasitenin kullanılması, böyle bir yatırıma 
gitmekten ülkeyi alıkoyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen toparlayınız efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sözlerimi bağlayacağım. 

Muhterem milletvekilleri, enflasyonun 1990'da indirileceğini, indirilmesinin mümkün ola
cağını ifade ettim. Buna rağmen, bir süre daha devam edeceği ortada. Enflasyondan tüm kit
lelerin etkilendiği de bir büyük gerçek; ama en çok etkilenenler, şüphesiz, memurlar, dar gelir
liler, işçiler, ücretliler. Memurların, maaşlıların, enflasyonun altında maaş almamaları, ücret 
almamaları için, biraz önce söylediğim gibi, yapılan tasarruflarla, ücretlerine yeni ilaveler geti
rilmesi konusunda Yüce Mecliste yapılan çalışmalara tüm arkadaşlarımızın destek vereceğini 
umut ediyorum. 

Diğer konuşacak arkadaşlarımızın süresine tecavüz etmemek için sözlerimi burada ke
siyorum. 

1990 yılı bütçesinin milletimize refah ve huzur getirmesini temenni eder. Yüce Meclisi en 
derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaşıkçı. 

Sayın milletvekilleri, öğleden sonraki çalışma süremiz dolmak üzeredir; fakat, çok kısa 
bir zaman içerisinde bugünkü programı tamamlamamız mümkün olduğundan, ara vermeden 
çalışmalara devam etmemiz konusunu onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Mustafa Yılmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 yılı bütçesi 
hakkında şahsım adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bütçe hakkındaki görüşlerimi bildirmeden önce, Sayın Akbulut'un konuşmalarındaki bazı 
kısımlara cevap vermek istiyorum. Sayın Akbulut, konuşmasının bir pasajında, bir kısmında, 
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"milletvekillerinin Meclise gelmediğini" söyledi; ama ne zaman gelmediğini söylemedi. Biz 
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın özal'ı Cumhurbaşkanı seçmek için gelmediler" demesi
ni beklerdik; kendisi bunu eksik bıraktı. Biz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclise gelmedik. 
Gelmezken de kafamızdan hareket etmedik; halkımızdan, seçmenimizden aldığımız emri yeri
ne getirdik. (SHP sıralarından alkışlar) Halkımız, Türk Halkı kahvede, dükkânda, köyde, ne
rede karşılaşırsak karşılaşalım, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı olmasına karşı olduğunu söylü
yordu ve bizim de buna katkımızın bulunmasını istemiyordu, İşte bu yüzden Meclise gelme
dik. Bundan evvelki ve bundan sonraki çalışmaların hepsinde, muhalefeti sıralarda görüyorsu
nuz; ama, maalesef, İktidar Partisinin milletvekillerini göremiyoruz değerli arkadaşlar. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Belediyelerin hırsızlıklarının, belediye başkanları ve parti tarafından açıklanmadığı söy
lendi, Bu işi yapan arkadaşlar, herhalde, yaparken çok iyi kılıfına uydurmuşlar ki, şu ana ka
dar bulamadık; ama zamanı gelince bunlan açıklayacağız. Bundan şüpheniz olmasın. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

"Yurt dışına çıkmak serbest" diyorlar. Kimlere serbest, kimlere yasak?.. Ben, gelen seç
menlerle ilgili olarak birkaç kere gittim; Alman Konsolosluğunun önüne sabahleyin 04.00'te 
gidilirse, kime yasak, kime serbest olduğu orada görülür değerli arkadaşlarım. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Ne alakası var?.. 
t. ÖNDER'KIRLI (Balıkesir) — itibarla alakalı, itibar işi o. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sözümü kesmeyin, sonra cevap verin. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan, yapılan mahallî seçimlerin 18'de 12'sini, yani mate

matiksel olarak ifade edersek, üçte ikisini, üçün ikisini aldığını söyledi. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Üçün biri size mi kaldı? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tfcni, I8'de 12, üçte ikiye gelir, matematiksel olarak. 
Değerli arkadaşlar, hangi ilçelerde, hangi kasabalarda seçim yapılmıştır, seçim yapılan yer

lerdeki seçmenlerin sayısı kaçtır; bunları söylemedi. Madem böyle ve oyunuz yüzde 40'lara çı
kıyor da, niye erken seçimden kaçıyorsunuz?.. Madem seçimleri alıyorsunuz da, neden erken 
seçimden kaçıyorsunuz?.. Buyurun Sayın Akbulut... 

Bununla ilgili çeşitli şeyler oldu, basında bazı yazılar çıktı, halk tarafından, Partimiz aley
hine bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bunlar bize soruluyor. 

Erken seçim için sinei milleti bile düşündük, bugün de düşünüyoruz. Sayın Başbakanımız 
çıksın, şurada açıklasın ve "SHP milletvekilleri istifa ettiği zaman erken seçime gideceğim" 
desin, ben şahsım adına konuşuyorum; ama, Grubum adına söz veriyorum, yarın istifa edip 
seçime gideceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, belki kendi kafasından bunu söyleyemez; 
eğer fırsatımız varsa, 10 dakika da ara verelim, danışacağı yer varsa ona da danışsın, ona da 
söylesin; erken seçime gidelim değerli arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) 

SABRt ARAŞ (Kars) — Konuşma!.. Terbiyeli olsun Sayın Başkan. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakanımız Kıbrıs konusunda konuşurken... 
SABRİ ARAŞ (Kars) — Burası kahve değil. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, burası kahve değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve ben de Gaziantep'ten aldığım 92 bin oyla buraya geldim; burası kahve değil, biliyorum, 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

SABRt ARAŞ (Kars) — Terbiyeli olacaksın... Bilerek konuş... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Kıbrıs konusunda konuşurken, Kıbrıs'taki eşit siyasî 

haklardan bahsetti; ama Türkiye'nin garantörlüğünden bahsetmedi. Acaba, bu Hükümet dö
neminde değişik bir şey mi düşünülüyor, yoksa Sayın Başbakanımız unutmuş mu? Onu da me
rak ettiğim için sormak istiyorum. 

TALAT İÇÖZ (İstanbul) — Erdal Beye bir şey bırakmadın kardeşim, hepsini sen söylü
yorsun. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu bütçe hakkında, naklen yayın 
sırasında halkıma duyuracağım çok az vaktim kaldı, 20.00'de naklen yayının kesileceğini zan
nediyorum. Söyleyeceğim o kadar çok şey var ki... 

Memurlar, işçiler, asgarî ücretliler, köylüler, bankanın önüne gittiği zaman çeklerini yüz
de 55'ten kırdıramayarak perişan olan emekliler, dul ve yetimler... O kadar insan var ki, bunların 
sorunlarını dile getirmek için üç beş dakikanın yeteceğini zannetmiyorum. Sağlık Bakanlığı 
bütçesi hakkında söyleyeceklerim var; ama zamanımın yeteceğini zannetmiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın bir örnek vereyim. Sayın Hükümetimizin sunduğu bütçe, eski 
bütçelerin devamı olduğuna göre, onların aynısı olduğuna göre, eskiden örnek vererek yeniyi 
anlamak daha kolaydır, yani adama, "Yoldaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim" demişler... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — "Arkadaşını söyle" dir o. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Eski bütçe hakkında bazı örnekler verelim, yeni büt

çenin ne olduğu ortaya çıksın. 
Bakın, bu iktidarı aldığınızda vatandaşın yediği ekmek 20 lira imiş; ama bugün 3S0 lira 

olmuş. 12 kilogramlık tüpgaz 1 300 lira imiş, bugün 11 000 lira. Beyaz peynir 500 liradan 10 
000 liraya çıkmış. Pirinç 170 liradan 3 000 liraya, toz şeker 100 liradan 1 550 liraya, et 750 lira
dan 8 500 liraya, yumurta 14 liradan 200 liraya, bir kutu aspirin 54 liradan 1 000 liraya çıkmış 
arkadaşlar, tşte bu, geçmiş özal Hükümetinin bütçelerinin yaptığı iş. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Evvela elini cebinden çek. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Elim cebimde değil, ayağa kalk da bak. 
Değerli arkadaşlar, fiyatlar bu kadar yükselirken, bir de işçilerimizin, asgarî ücretle çalı

şanların, memurların, dul ve yetimlerin durumlarına baksak... Bu insanların durumları yü
rekler acısıdır. Ne olmuş? tşçi, yüzde 31,3, reel alım gücünden değer kaybetmiş, memur yüzde 
15 değer kaybetmiş, kamu kesiminde çalışan işçi ve asgarî ücretli işçi ise yüzde 12,5 değer kay
betmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir işçinin, bir asgarî ücretlinin düştüğü durumu daha iyi anlamanız 
için -siz galiba biraz zor anlıyorsunuz- size bazı örnekler vereceğim : 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sen öğret de anlayalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, anlatayım da, anlayın. 
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Bakın, 142 bin lira aylık alan bir asgarî ücretlinin, 1 kilogram beyaz peynir alması için 
2 gün 1 saat 9 dakika; 1 kilogram zeytin alması için 1 gün 7 saat 30 dakika çalışması gerekiyor... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Yeşil zeytin alması için ne kadar çalışması gerekiyor? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu işçi arkadaşımızın 1 kilo et alabilmek için de, 1 
gün 6 saat 35 dakika çalışması gerekiyor. 1 adet zeytini yani devrinizde kara altın olan kara 
zeytinin birtanesini almak için 7 dakika çalışması gerekiyor. Çaya konan 2 adet kesmeşekeri 
alması için ise, 1 dakika 22 saniye çalışması gerekiyor. 

Köylünün hali perişandır. Köylü size oy verdiğine o kadar pişman ki... Tabiî, siz köye gi
demiyorsunuz; köye gitmediğiniz için de bilemiyorsunuz... 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Daha dün geldim Aydoğmuş'tan. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bir köye gitseniz de, köy odasında oturşanız, bunları 
anlarsınız. Köylü 1983'te... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hayatî lafları bırak, otur yerine, otur. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Seçime gittiğiniz zaman Türk Halkı sizi cezalandıra
caktır. Bunların cezasını verecek size. 

1983'te 85 lirayla devraldığınız mazotu, bugün 1 200 liradan köylüye veriyorsunuz. 1983'te 
iktidara geldiğinizde 1900 gram buğdaya 1 litre mazot alan köylü; şimdi, sayenizde 2 400 gram 
buğday satarak, 1 litre mazot alır hale gelmiştir. Yöremden örnek yereyim : 150 kilogram an
tepfıstığı ile 1 televizyon alan köylü, şimdi 250 kilogram fıstık satmalı ki, 1 televizyon alabilsin. 

Sayın Başbakan mercimeği görse tanır mı, tınamaz mı bilmem; ama, Sayın Başbakanın 
dediği gibi değildir. Mercimeği ben bilirim, iktidara geldiğinizde 10 ton mercimekle 1 traktör 
alan köylü; bugün 20 ton mercimekle 1 traktör alır durumdadır. (ANAP sıralardan gürültüler) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hayalle yaşayan aç olarak ölür. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bağırmayın... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hayalî lafları bırak. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sizin hoşunuza gidecek şeyleri burada söylemeyece
ğim, buraya onun için gelmedim. 

Gaziantep'in merkezine bağlı bir köyüne (Güngürge Köyüne) altı seneden beri su alamı
yorum. Yani, çağ atladığı iddia edilen bir ülkede, köye hizmet diyorsunuz, köye böyle hizmet 
diyorsunuz... Köylere, çalışmayan telefonları yığdınız. Doğru, telefon hizmetiniz var, çok sayı
da telefon verdiniz, ama gidin köylüye sorun, hiçbirisi çalışmıyor. 

Değerli arkadaşlar, sağlık konusunda zaten bir şey söylemeye hakkinizin olduğunu zan
netmiyorum. Türkiye'de, 1983 yılından beri, sağlık konusu berbat olmuştur. Gaziantep'e bir 
tıp fakültesi açalım diye gittiniz; yirmi senelik eski verem hastanesinin levhasını değiştirip, Ga
ziantep Tıp Fakültesi yazdınız ve ondan sonra da, tıp fakültesini açtınız. Bütçede 1 milyar lira 
kadar para ayrılmış, -duyduğum kadarıyla, doğruysa- ve yerini bulursa, inşaata giderse -ben 
inşaat mühendisiyim (ANAP sıralarından "Hayret, hayret" sesleri) 1 milyar olsa bile- yirmi 
senede biter. Yani, bu tıp fakültesi yirmi senede biter. 
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Değerli arkadaşlar, sizin böyle işleriniz çok oluyor. Ben Gaziantep'te ara seçime katılan 
bir milletvekili olarak söylüyorum : Oraya bir kara treni getirmiş, maviye boyamıştınız ve "Ga-
ziantep'e mavi tren getirdik" diye sundunuz. Şimdi halen, Gaziantep'te duruyor, çalışmıyor. 
(SHP sıralarından alkışlar) Eğer, rayını değiştirmeden, treni değiştirmeden, makinistini değiş
tirmeden, treni maviye boyamakla hızlı gidiyorsa; beş-on teneke boyayla Türkiye'nin her tara
fındaki trenleri boya ve mavi tren yap... Bu çok basit. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dertli insan o kadar çdk ki... Bana mektup yazan, telefon açan in
sanların hangisine cevap vereyim? Vakit dar. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hani telefonlar bozuktu, çalışmıyordu?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ayda aldığı 100 bin lirayı ancak çay parası yapan; köy-
lüyse, şehre gelirken otobüs parası eden muhtara ne diyeyim? Şoför esnafına ne yapayım? Nü
fusu 1 milyon olan -ailesiyle birlikte 5 milyona yetişen- ve 560 derneğe kayıtlı şoförlerin binler
ce sorunu karşısında, altı sene içerisinde hangi çözümü getirdiniz, bana söyleyin. Gelin şu kür
süye, "Şoförler için şunu yaptık, bunu yaptık" deyin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Hatibe müdahale etmeyelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sizden, altı senedir af bekleyen -maalesef o seçim ka
nunu sayesinde sayınız çok olduğu için- insanlara, şu ana kadar bir şey söyleyebildiniz mi? 

12 Eylül döneminin arkasından, suçlu-suçsuz bir sürü insan şimdi cezaevlerinde yatıyor... 
Bazısı cezasını çekti, bazısı bitirmek üzere. Bunlara af getireceğiz diye, barıştan bahsedip top
lumun yarasını saracağınızı söylüyorsunuz... 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Camiden gelirken mi yakalanmışlar Mustafa Bey? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, kapalı dönemde, çoğu sorgu yapılmadan, suçlu-
suçsuz içeri atılmış; ama, neyse.. Bunlara herhangi bir aftan bahsetmediniz. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Onlar, devlete kastedenler. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi istej oy verin, ister verme
yin, bu bütçe, eskilere göre, ülkeyi biraz daha geriye götüreceğe benziyor; çünkü, kopyası; ama, 
kötü bir kopyası. Yani, eskinin kopyası; fakat kötü bir kopyası, tster oy verirsiniz, ister vermez
siniz... Zaten, siz alışmışsınız. Yani, böyle nasıl vicdanınız rahat edebiliyor bilmiyorum. 

Şimdi, Hürriyet Gazetesi yazıyor, diyor ki: "Asım, şu madenlerin sahibi oldu." Asım Ek-
ren'den bahsediyor. Diyor ki, "deniz kenarlarının hepsini aldı." Biriniz, vicdanı sıkılıp da, bu 
Asım hakkında bir şey sorabiliyor musunuz? Sorabiliyor musunuz? Yok, hayır. Çünkü siz, be
nim inandığım kadarıyla, o vicdanı taşımıyorsunuz; rahatsınız bu konuda. Hayalî ihracatçılar
dan bir şey sorabiliyor musunuz? Soramıyorsunuz. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Yalan ve çok ayıp söylüyorsun. 

A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — Senin bildiğin varsa, getir sen sor da, cevap verelim. 
Burada olmayan hakkında konuşuyorsun. Oradan atmak kolay. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — tşte ben söylüyorum : Bakın, diyorum ki, Hürriyet 
Gazetesi Asım Ekren'den bir hafta bahsetti. Yalan mı, doğru mu bilmem; ama, bir şey sorsor-
dunuz mu? Soruyor musunuz? 
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A. CENGtZ DAĞ YAR (Antalya) — İftira etmek kolay. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Devamla) — Gazeteler durmadan yazıyor : Tazminat... Tazminat... 
Tazminat haberlerini yazıyor. Gazete okumuyor musun? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şimdi, sayın damat 6 sene korundu, bir 7 sene daha 
mı tahammül edeceğiz buna? 

Değerli arkadaşlar, halkımızdan aldığımız düşünceye göre, yapılacak ilk seçimde, ANAP 
diye bir parti kalmayacak. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — O senin fikrin. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Benim fikrim değil, Adana mitingine gelseniz, bunu 
görürdünüz. SHP'nin iktidara gittiğini görürdünüz. Cumartesi günü saat 13.00'te, Genel Baş
kanımızın ve Genel Sekreterimizin katılacağı, Aydın mitingine gelin, yaşayın bunu, görün. Na
sıl iktidara giden bir partimiz varmış, orada beraber yaşayacağız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar... 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — Sen konuşmayı bilmiyorsun. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tabiî, size, normal konuşuyoruz anlamıyorsunuz, ya
vaş konuşuyoruz anlamıyorsunuz; belki böyle anlatırız, başka çare yok... Ne yapalım... 

Değerli arkadaşlar, size söyleyeyim : Şu emeklilerin durumuna bir göz atın. Emekliler yüzde 
55 faizle bu çeki kırdıramazlar; üç aydan beri zaten borçlular. Bunları aylık ödemeye bağlayın 
lütfen. Bunun için yardımcı olun. Bu yüzde 55 faizi de tekrar yüzde 20'ye indirin. Perişanlar... 
Belki size bir şey demiyorlar; ama bizi bu konuda çok sıkıştırıyorlar. 

A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — Aydın mitinginde siz yapıverin o işi. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şu Bağ-Kur emeklilerinin aldığı aylığı bilen var mı 
içinizde? 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayın; anlatın. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bunu şu mikrofondan söylemeye, Türk Halkından 
ve Bağ-Kur emeklilerinden utanıyorum. Utanıyorum, onun için, söylemeyeceğim. Gerçekten 
utanç verici bir olay. Bir açın, siz de bakın, okuyun, kaç lira alıyorlarmış, onu öğrenin. 

Değerli arkadaşlar, bu bütçe bir borç bütçesi, borç ödeme bütçesi; açığı, deliği gittikçe 
büyüyecek olan bir bütçe. Geçen bütçe 9 trilyon açık verdi; bunun da, bazı hesaplamalara gö
re, şimdiden, 23 trilyon açık vereceği belli. 

Bu bütçenin açığını kapatmak için, Hükümet, yağmur gibi zam yağdıracak. Bu bütçenin 
halkımıza hayır getireceği inancında değilim. Bu bütçe hayır getirmeyecek, yağmur gibi zam 
yağdıracak, şer yağdıracak, öyle inanıyorum. 

Gönül, sizlerin bu bütçeye oy vermemenizi ve bunun, yeniden, düzeltilerek gelmesini dili
yor; ama siz alışmışsınız, belli bir yerden işaret geliyor, bakıyorsunuz, aynı işarete göre oy kul
lanıyorsunuz. Onun için, bu bütçenin, burada sizlerin oylarıyla kabul edileceğini zannediyo
rum; ama, buna, içimden, "hayırlı olsun" demek gelmiyor, inşallah hayırlı olur, fakat içim
den gelmiyor, halk adına. 
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Bunun, yüce milletimize hayırlı olmasını diler, Meclise saygılar sunarım. Teşekkür ede
rim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mustafa Yılmaz. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarılarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, tasarının üzerinde söz isteğimiz var. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre, ancak 2 kişiye söz verebiliyoruz. Eğer 2 kişi, 

lehte veya aleyhte söz almamış ise, üzerinde söz isteyene, 62 nci maddeye göre söz verebiliyo
ruz. Ayrıca, eğer Hükümet lehte ve aleyhteki 2 konuşmadan sonra söz almış olsaydı, son söz 
milletvekilinin olması gerekçesinden hareketle size söz verebilirdim, tçtüzük hükümlerine gö
re, talebinizi yerine getirmem mümkün değildir; kusura bakmayın. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, usul hakkında açıklamalarda bulundu
nuz; usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim... İçtüzük hükmü çok kesindir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum efendim... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Neyin usulü, izah edin. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Zatı âliniz, 62 nci maddeye atfen, benim üzerinde ko

nuşmamın mümkün olmadığını ifade ettiniz. Ben de o konuyu açıklayan bir beyanda bulun
mak istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bakın, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, kişisel konuşmalar 
2 kişiyle kayıtlıdır; tçtüzük gayet sarih. Ancak, 3 kişiye söz verebilmemiz, Hükümetin konuş
ması veya lehte, aleyhte konuşma yapmak isteyenin olmaması halinde mümkündür. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, bendenizi konuşmacı olarak ilan ettiniz. 
Usulsüzlük vardır, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yaptığım işlemde bir usulsüzlük olduğu kanaatinde değilim. Kusura bakmayın. 
Şimdi, 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Usul tartışması açmak istiyorum. 
BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve'Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunacağım : 

—1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sırasıyla, her 4 tasarısının da 1 inci maddelerini okutuyorum : 

1990 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere (63 932 724 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 
1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasana 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden. 
(6 339 921 048 674.-) lirası cari, 
(1 077 776 286 499.-) lirası yatırım, 
(12 953 656 277 172.-) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
(19 616 744 678.-) lirası cari, 
(93 516 313-250.-) lirası yatırım, 
(52 309 209 524.-) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (20 538 795 879 797.-) lira gider yapılmıştır. 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1990 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1990 yılında yapacakları hizmetler için 

(10 181 340 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma Bütçeli İdarelerin 1990 yılı gelirleri (475 000 000 000) lirası öz gelir, 

(9 706 340 000 000) lirası Hazine Yardımı olmak üzere toplam (10 181 340 000 000) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
(1 031 080 691 712) lirası cari, 
(1 953 476 402 880) lirası yatırım, 
( 200 519 520 885) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
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b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
( 2 514 504 847) lirası cari, 
( 506 052 546 689) lirası yatırım olmak üzere toplam 
(3 693 643 667 013) liralık gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Anayasanın 164 üncü maddesi uyarınca, bütçe kanunu tasarılarıyla kesinhe-

sap kanunu tasarılarının görüşmeleri birlikte yapılacağından; okunmuş bulunan 1 inci madde
ler kapsamına giren kuruluşların 1990 malî yılı bütçeleri ile 1988 malî yılı kesinhesaplannın 
görüşmelerine yarınki birleşimde başlanacaktır. 

Programa göre, kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 13 Aralık 1989 Çar
şamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 20.21 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

î. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, "Batı Anadolu Uygarlıkları'* adlı yapıtın bugüne 
kadaryaytnlanmamasıntn nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yümaz'm yazüt cevabt 
(7/974) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı 
ile dilerim. 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

1. Türkiye ve dünya yazınında "Halikarnas Balıkçısı" olarak tanınan değerli yazarımız 
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ölmeden önce bitirdiği son kitabı "Batı Anadolu Uygarlıkları" 
adlı yapıtın telif hakkını 1971 yılında Bakanlığınızın satın aldığı doğru mudur? 

2. Doğru ise, 18 yıldır bastırılmadan Türkiye ve dünya kamuoyunu böyle bir yapıttan 
yoksun bırakmanızın gerekçesi nedir? 

3. insanlığın toplumlara ve dinlere göre ayrışmasının üstüne çıkarak evrensel bir anlayı
şı savunan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın bu önemli eserini Ölüme mahkûm etmenin nedeni yaza
rın "Hümanist" anlayışı mıdır? 

4. Bu önemli eseri yayınlamak gerçekten sakıncalı ise şimdiye dek Bakanlığınız neden 
*• açıklama yapmamıştır? 

5. Telif hakkını satın alanlar hakkında şimdiye kadar ne işlem yapılmıştır? 
6. Telif hakkını satın almak doğru bir işlemse şimdiye dek yayınlamayanlar hakkında 

ne işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 6.12.1989 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: SPLD/3032-671 

Konu: Soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 16.11.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/974-3706/17227 sayılı yazıları. 
tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal AnadoPun "Batı Anadolu Uygarlıkları" adlı yapıt hak

kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı -

Eserlerini Halikarhas Balıkçısı takma adıyla yazan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ölümün
den birkaç yıl önce engin tarih ve kültür birikimini tngilizce dilinde bir kitaba aktarması ve 
böylelikle memleketimizin dış dünyaya orijinali tngilizce kaleme alınmış bir eserle tanıtılması 
fikri, Bakanlığımızca işlenmeye başlanmıştır. Cevat Şakir'in bu fikri kabullenmesi üzerine ese
rin yazımına başlanmış ve teşvik amacıyla da Dışişleri Bakanlığı kendisine telif hakkı ödemiştir. 

"Anadolu Uygarlıkları" adlı bu tngilizce kitap özü itibariyle yazarın evvelce yayınlanmış 
Anadolu Efsaneleri (1954), Anadolu Tanrıları (1955), Anadolu'nun Sesi (1971) ve Hey Koca 
Yurt (1972) adlı kitaplarının bir muhasalasıdır. \azar bu eserinde, Batı Medeniyetinin kaynak
larının Yunanistan'da değil, Batı Anadolu'da geliştiğini savunmakta ve Anadolu toprakların
da gelişen antik medeniyetin asırlar boyunca bu yarımadada kurulmuş uygarlıklarının bir biri
kimi olduğunu belirtmektedir. Akdeniz'i altıncı bir kıt'a olarak gören yazar bu denizin, havza
sındaki insanları türlü farklılıklarına rağmen birbirinden ayırmadığı aksine birleştirdiği görü
şünü işlemektedir. 

Eser, yazarın yaşının ilerlediği (84) bir dönemde hazırlandığı ve gerekli düzeltmelerle rö
tuşların tamalanmasma fu-sat bulunamadığı cihetle, basımdan önce bazı kavram ve isimlerin 
düzeltilmesi ve kronolojik sıralamanın yeniden yapılması gerekmiştir. Bununla beraber eserin, 
yazın ve tarih dünyasına kazandırılmasına önem veren Bakanlığımız gerekli çabaları harcamış 
ve bu tngilizce kitapla ilgilenebilecek, redaksiyonunu yapacak yabancı yayınevlerinin araştırıl
masına girişilmiştir. Muhtelif Yayınevleriyle yürütülen temaslardan herşeyden önce kitabın dik
katli bir redaksiyonunun gerektiği ve ancak ondan sonra yayınlanması konusunun değerlendi
rilebileceği sonucuna varılmıştır. 

Kitabın ehil kişilerce düzenlenmesi yapılabildiği takdirde, gerek konusu, gerek dili itiba
riyle ilgi göreceğine inanan Bakanlığımız, bir yandan da diğer resmî kuruluşların desteğini araş
tırmıştır. Kitaba ilgi gösteren Basın-Yayın Genel Müdürlüğü redaksiyon için iki ehliyetli ele
mandan oluşan bir kurul oluşturmuş ve notların titiz bir düzenlemesini gerçekleştirmeye çalış
mıştır. Kurul, fikir, kavram ve cümle tekrarları içeren eserin, bu şekliyle yayınlanmasının mümkün 
olamayacağını görmüş, ancak yine de bu zengin fakat karmaşık malzemenin değerlendirilebil-
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mesi için, kitap bütünüyle basılıncaya kadar bu aşamada hiç olmazsa uzun bir özetinin hazır
lanmasının doğru olacağı kanısına varmıştır. Hazırlanan özet, tamamı 64 sahifelik 4 tefrika 
halinde NEWSPOT adlı yayının eki olarak "Altıncı Kıt'a" başlığıyla 1985 Ekim'inde yayın
lanmıştır. 

Bakanlığımız, kitabın basılması için olanakları araştırmak için konuyu bir de geçen yıl 
başında zamanın Kültür Bakanının dikkatine sunmuştur. 

Yukarıda maruz izahatımdan da anlaşılacağı üzere, geçmiş yönetimler sırasında olduğu 
gibi Hükümetimiz zamanında da kitabın yayınmında görülen gecikmede herhangi bir siyasî 
mülahaza rol oynamış değildir. Sorun eldeki malzemenin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Dış 
tanıtım yönünden tatminkâr nitelikte ve etkinlikte bir eserin ortaya çıkarılabilmesi için bütün 
iyi niyet ve gayretlere rağmen, bugüne kadar bir sonuç alınamaması, edebiyat dünyamızda seç
kin bir yeri olan değerli bir yazar ve tarihçimizin kişiliğine ve değerine karşı duyulan saygıdan 
kaynaklanmıştın Bu hususta gösterilen haklı hassasiyet belki de istenilmeyen bir gecikmeye yol 
açmış olabilir. Ancak Bakanlığımız eserin en kısa zamanda yayını için çalışmaların hızlandırı
lıp sonuçlandırılması gayreti içindedir. 

2. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, görevleri esnasında şehit olan gazetecilerin aileleri
ne maaş bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Yazar'in 
yazdı cevabı (7/984) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Mehmet Yazar tarafından "yazılı" olarak ce
vaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

9.1U989 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Gazeteciler toplumun hizmetine kendilerini adamış kişilerdir. Halkımızı aydınlatma yo
lunda görevlerini yapan, demokrasi hizmeti veren değerli basın mensuplarımız zor şartlar al
tında çoğu zaman hayatları pahasına gece gündüz demeden topluma haber yetiştirmek için 
büyük uğraş vermektedirler. 

En zor görevler arasında yer alan GAZETECİLİK mesleğini seçen kişiler halkı aydınlat
mak için kendilerini tehlikeye atmaktan çekinmezken bizlerinde onlara sahip çıkması gerekir. 

O nedenle; 

Görevleri esnasında şehit olan değerli basın mensuplarının ailelerinin acılarını bir nebze 
olsun dindirmek için Emekli Sandığından maaş bağlanması yolunda çalışma yapmayı düşü
nüyor musunuz? Şayet maaş bağlama yolunda çalışmalarınız olmazsa değerli basın mensubu 
arkadaşlarımızın görev aşkları ve şevkleri kırılmaz mı? 

— İ32 — 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.12.1989 

Sayı: 03-6-(10)-2609 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 27.11.1989 Tarih ve 7/984-3671/17122 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül tarafından verilen soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Mehmet "Vâzar 
Devlet Bakanı 

Cevap : Görev şehidi gazetecilerimizin yakınlanna kuruluş çalışmalarını tamamlamak üzere 
olduğumuz "Basın ve Kültür" fonu çerçevesinde destek verme imkânı getirilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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Saat: 09.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1990 MaB Yılı Bütçe Kanunu Tasarı» ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 

(S. Sayısı: 281) (Dağıtma Tarihi: 6.12.1989) 
x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 
287) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

( 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. : 1/618 
Karar No. : 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 

1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Millî Bütçe Tahmin Raporları ile birlikte 16 B 
let Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 17 Ekim 1989 tarihinde de Komisyonumuz 

Komisyonumuz, bütçe görüşmelerine 26 Ekim 1989 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakan 
ha sonra Komisyon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen kısa bir süreden sonra, B 
ki görüşmelere 3 Kasım 1989 tarihinden itibaren devam edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakam; genel görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, 1989 yılındak 
ekonomisinin 1986 ve 1987 yıllarında yüzde 8.1 ve yüzde 7.4 gibi yüksek oranlarda büyüme 
dkonomik faaliyetlerde görülen yavaşlama sonucunda, 1988 yılı için yüzde 3.4 olan büyüm 
1989 yılının ilk yansına ilişkin verilerine göre binde 2 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini 
ekonomik göstergelerin, özeliikle imalat sanayiinde yeni bir canlanmaya işaret ettiğini belirte 
civarında gerçekleşebileceğini söylemiştir. Bakan devamla, Beşinci Beş Yıllık Plan dönemind 
talama büyüme hızının, nüfus artış hızını geçerek yüzde 5.2 seviyesine çıkacağını sözlerine ekl 

Türk ekonomisinin, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk üç yıllık döneminde; Devl 
de, uzun vadeli üretim artışına yönelik olarak ve ekonomideki temel dar boğazların giderilm 
tırımlarına yöneldiğini belirten Bakan; başta enerji olmak üzere, haberleşme ve ulaştırma alan 
kaynak kullanımını büyüttüğünü ifade etmiştir. Uygulanan bu yatırım politikası ile binlikte 
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siyelinin de harekete geçilerek böylece ekonomimizin dünya ekonomilerine açılmasını sağlam 
sini teşkil ettiğini söylemiştir. 

Dış ticaret ve ödemeler dengesine de değinen Bakan; geride bıraktığımız yıllarda Türk 
teşkil eden ödemeler dengesi sorununun bugün artık gündemden çıktığım, dış ticaret deng 
nazaran yüzde 44 oranında küçülerek 3.2 milyardan 1.8 milyar dolara indiğini ve dış ticare 
önem ve ağırlık kazanmaya başladığını belirtmiştir. 

Para ve kredi alanındaki gelişmeler konusunda ise, hükümetin, malî sektörün yapısal s 
best piyasa ekonomisinin kurallarının bu sektör için de söz konusu olduğunu ve para politi 
ile birlikte ekonominin iç ve dış dengesindeki gelişmelerin gözönünde bulundurulduğunu belirte 
fazlalık ve buna bağlı olarak da Merkez Bankasının döviz rezervlerindeki artış ile birlikte 
neticesi olarak hızla büyüyen mevduatın parasal büyüklükler üzerinde etkili faktörleri oluşturd 

Maliye ve Gümrük Bakanı 1990 Yılı Bütçesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada; 1990 
ğında istikrar içinde büyümeyi devam ettirecek, devletin zorunlu ihtiyaçlarına, kalkınma h 
lerine cevap verecek yapı ve büyüklükte hazırlandığını ve tasarrufa azamî dikkat göstermey 
yılı bütçesinin hazırlanmasında esas alınan makro hedeflerin de; 

— 1990 için büyüme hızının yüzde 5.7 olarak belirlendiğini, 
— Millî gelir deflatörünün yüzde 54 olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiğini, 
— GSMH'nın cari fiyatlarla 280 trilyon 865 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini, 
— İthalatın yüzde 11lik bir artış ile 18 milyar 535 milyon dolara, ihracatın ise yüzde 

dolara ulaşacağım, 
Açıklamıştır. 

Tasarı incelendiğinde; 1990 Yılı Devlet bütçesinin 63 trilyon 264 milyar lira tutarında 
personel harcamaları için 20 trilyon lira, diğer cari harcamalar için 7 trilyon 302 milyar lira 
yar lira, transfer harcamaları için ise 26 trilyon 874 milyar lira ödenek ayrıldığı görülmektedi 
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1990 Yılı Konsolide bütçe ödenekleri ile 1989 ödeneklerinin karşılaştırılması yapıldığınd 
«diğer cari ödeneklerde yüzde 71.9, yatırım ödeneklerinde yüzde 71.9, transfer ödeneklerinde yü 
ndir. Ayrıca, gider bütçesinin hazırlanması sırasında ihtiyacı karşılayacak ölçüde ve harcama h 
masına azamî dikkat gösterildiği anlaşılmaktadır. 

1990 Yılı bütçesinin finansmanı için Konsolide bütçe gelirlerinin 53 trilyon 860 milyar 
tahminleri içinde vergi gelirleri 43 trilyon 650 milyar lira, vergi dışı normal gelirler 7 trily 
lar 2 trilyon 635 milyar lira, katma bütçe gelirleri ise 475 milyar lira şeklinde bütçede yer 
gerçekleşmesiyle yüzde 72.3 oranında bir artışı öngörmektedir. 

1990 Yılı Konsolide bütçesi 9 trilyon 404 milyar lira açık öngörmektedir. Bu açık, Gayr 
bir oran ifade etmektedir. 

Bu genel değerlendirme dışında Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde eleştiri ve görüşler şu şekil 
— Ödemeler dengesi rakamları incelendiğinde, 1988 - 1989 yılları arasında ciddi bir se 

maye girişi, bizim anladığımız anlamda, yani ökonomimizi büyüten, teknolojimizi geliştiren 
se alımı yolu ile bir nevi el değiştirmedir ve servis sektöründe görülmektedir. 

— Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zararları, siyasî iktidarların baskısı sonucunda yatırım 
yelerini bile eski seviyesinde tutamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bu kuruluşların 
kalarak, ancak siyasî iktidarlar karşısında özerkleştirilmek suretiyle, ekonomik kıstaslar içeris 
İşte o zaman zarar eden bu kuruluşların daha rantabl hale getirilmesi mümkündür. 

— Kamu yatırımlarında genelde bir daralma görülmektedir. Bundan da 1990 bütçesin 
terli kaynaklara sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 

— Bütçeler elastikiyetini kaybetmiştir. Hedeflerle gelişmeler arasında büyük sapmalar 
— Bütçelerin kaynaklarının büyük bir kısmı bütçe dışında bırakılmaktadır. Borç idaresi 

kaynak olmasına rağmen son yıllarda bütçe dışında bırakılmıştır. 
— Türk ekonomisinin önünde enflasyon ciddi bir mesele olarak devam ederken bir de 

ya ciddi bir sorun olarak çıkmıştır. 
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— Enflasyon Türk ekonomisinin ciddi bir problemi olmaya devam etmektedir. Kam 
yon kadar ciddi bir meseledir. Kamu kesiminin finansmanı için muhtemelen yeniden borç 
geri ödenmeleri ile ilgili hususlar bütçede yer almaktadır. 

— 1990 Konsolide Bütçe tasarısı, önceki bütçelerden farklı bir bütçe değildir. Devle 
mek için hazırlanmıştır. Ülkenin ekonomik gündemindeki meseleleri azaltacak bir yönü y 
cını da taşımamaktadır. 

— 1990 Yılı programında ve bütçesinde yer alan kalkınma hızı, enflasyon oranı, bütçe 
— Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi önemli ve mutlaka sağlanmalıdır. Ancak, Türki 

kurumlarının yeterince vergilendirilememesinden kaynaklanmaktadır. Kamu sektörünün sağlı 
kavuşması istisna ve muafiyetlerin vergi sistemimizden kaldırılması ile sağlanabilir. 

— 1990 Bütçesinde Sağlık ve Eğitim hizmetlerine ayrılan ödenek, geçmiş yıllardan faz 
miktar yine de yeterli değildir. 

— Birer birer bütçeden ayrılan Fonlar tekrar bütçeye aktarılmalıdır. 
— Bütçe sağlıklı ve adil bir vergi ile beslenmelidir. Bunun için de vergi sisteminde ö 

dir. 
— Türkiye'nin kalkınmasında sanayileşmenin yeri ve önemi büyüktür. Ancak sanayile 

reken husus seçilen modelin tarıma ve kendi özkaynaklarımıza dayalı bir sanayileşme mode 

— Geçmişte yaşanan iki petrol krizi, bir ülkenin enerji ihtiyacım kendi öz kaynakların 
ğunu herkese göstermiştir. Bu sebepledir M, ülkemiz açısından en az petrol enerjisi, kadar ön 
GAP projesinin bir an önce bitkilnıesiniin zamanı gelmiştir. Ancak bu projenin ikinci bölümün 
mete sokulması da gerefcınektediir. 

— Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Tüırfciyen'sin para ve kredi politikalarını uygulayabilecek 
İBtflcaian uygulayacak: kurumları alınmıştır. IBu sebeple Maliye ve Gümrük Bafcanlığı eko 
bir yapıya kavuştarulmailadir. 



Olumlu görüşmjeffler ve öneriler İse şöyledir. 
— Enflasyon artış hıza yavaşlamıştır. Bu gelecek için iyi bir işarettir. 
— Yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelere sağladığı fayda artık tartışma götürme 

yeye (karşı olan sosyalist ülkeler bile ülkelerini artık yabancı sermayeye açıyorlar. Bugün, 
sında gelen yabancı sermayenin nerede ise 4 katından fazlası bir senede gelme durumunda 

— Bir ülkenin hızlı (kalkınması için tasarrufların artması lazımdır. 1983 öncesinde Türk 
sarruf oram, 1983 yılından itibaren yüzde 20'lerin üzerine çıkmış, 1988'de yüzde 26,1'e ulaş 
düşmesine rağmen 1990 yılında yüzde 23,7 olarak hedeflenmesi iyi bir gelişmedir. Bu oranın d 

— Ticaret dengernizdefci açık, başta turizm gelirleri ve işçi dövizleri olmak üzere diğ 
tsHalbdıldr hale gelmiştir. Türk ekonomisi döviz darboğazından kurtulmuş, döviz rezervleri ar 
tir. / 

— Dış ticaretimiz giderek millî ekonomide daha çok önem ve ağırlık kazanmaya başlam 
— Türk ekonomisi artık rekabet ve bunun kaçınılmaz gerekleri olan verimlilik, kalite 

olduğu bir yapılanma sürecine girmiştir. 
— Tc;rım ürünleriyle ilgili fiyat politikalarında çiftçilerimizin gelirlerinde istikrar sağla 

likli hedefler olmuştur. 
Yuknda özetlenmeye çalışılan olumlu ve olumsuz görüşler ileri sürülmek suretiyle, gö 

nın tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Tasarının «Gider Bütçesi» b 
cetvelde yer alan kuruluş bütçderinin görüşülmesinde; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bütçesinin (101-01-1-001-100) harcama kalem 
kamlığı emrinde hizmet veren emniyet mensuplarına 1 takım kışlık elbiselik kumaş, dikiş pa 
49 000 000 TL. eklenmiş, ayrıca bağlı «R» cetvelinde yer alan «100 personel giderleri ha 
olarak «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam emrinde görevli emniyet personelinin giyec 
koduna gider kaydedilir» şeklinde bir ibare eklenmiş, sayın milletvekillerinin yılbaşı ve din 
olarak (101-01-1-001-300) harcama kalemine 500 000 000 TL. mevcut biyokimya laboratuvarının 
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harcama kalemine 50 000 000 TL., Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün ihtiyacı olan bilg 
harcama kalemine 5Q 000 000 TL., Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkankk Divanınca 
Kanun Tasarısının (A) işaretli cetvelinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile iîgiıli 
yatının ödeneklerinden 10 562 000 000 TL. sı (101-01-2-001-700) harcama kalemine, 5 500 
ma kalemime 60 000 000 TL. sı ('112 01-2-001-600) harcama kalemine ve 16 865 000 000 T 
mine eMenmiş, 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin (101-02-3-601-900) harcama kalemine lojm 
aifımüTiifliRi amacıyla 900 000 000 TL. eklenmiş; 

Başbakanlık 'Bütçesinin (101 -02-1-001 -500) harcama kaleminden düşülen 2 500 000 000 
haklarının iyileştirilmesi amacıyla (114-01-1-001-300) harcama kalemine «Bu ödeneğin 24 5 
haber alma karşılığı olarak Anadolu Ajansına ödenecektir» açıklaması altonda eklenmiş, 
650 000 000 TL. (111-02-1-001-500) harcama kaleminden 550 000 000 TL. sı olmak üzere 
Merkezindeki çevre araştırma grubunun tüm ülke İhtiyaçlarına cevap verebilecek bir du 
(900-03 -2-341-900) harcama fcalemine eklenmiş, ayrıca tasarruf gayesi ile 'Başbakanlığın 
otamofeimin ttıitae solan 125 000 000 TL. 1(112-01-2-001-600) harcama kaleminden düşülmü 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinin (111-01-2-001-300) harcama kalemi 
tasarruf gerekçesi ile taşıt cetvelinde «l-a(X)>> açıklaması altında yer alan taşıtlardan 1 
(101-02-2-001-600) harcama kaleminden 450 000 000 TL. düşülmüş; 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin (920-03-3-122-900) harcama kaleminden 
gelişmesinde önemli görev üstlenen Türk İhracat Kredi Bankasının ihracatçılara kredi verme 
yısıyla İhracat yapılan ülkelerde meydana gelecek; politik riskler nedeniyle bankanın uğraya 
açılan (920) iktisadî transferler ve yardımlar programının «(03-3) • görev zararları» ak prog 
faaiMyetiteri nedeniyle yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri karşılamak üzere Türk 
meler» faaMyetindn 900 harcama kalemine aktarılmış, ayrıca (93O-07-3-292-9O0) harcama ka 
alan hükmün başına «Türkiye Halk Bankası, T. C. Ziraat Bankası» ibaresi eklenmiş; 
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'Danıştay Başkanlığı Bütçesinin meslek mensuplarının lojman ihtiyacım karşılamak am 
radne, 1 000 000 000 TL., mevcut bilgisayar ve matbaanın yılık bakım ve onarımı için 
90 000 00Q TL. eklenmiş; 

Yargıtay Başkaniliğı Bütçesinin (101-02-3-601-900) harcama kalemine, lojman ihtiyacının 
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasî Partiler Sicil Bürosunda kurulu olan bilgi işlem m 
(112-014-001-500) harcama kalemine 100 000 000 TL. eklenmiş; 

Devlet İstatistik Enstitüsü (Başkanlığı Bütçesinin ıtaşıt cetvelinde yer alan 2 adet «T-5» 
tasarruf gerekçesi ile 'listeden çıkartılmış ve tutarları olan 50 000 000 TL. (10(1-02-2-001-600) h 

Diyanet İşleni Başkanlığı Bütçesinin (101-02-2-001-600) harcama kalemine', mevcut bi 
200 000 000 TL., (101-02-2-002-700) harcama kalemine, Denizli ve Afyon Sandıklı Mü 

180 000 000 TL., Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının ulaştırma ve yakacak masrafların 
harcama kalemline, 400 000 000 TL. (111-01-1-001-400) harcama kalemine de 600 000 000 
halde bulunan birimlerinin tek bir site içinde toplanması için yaptırılacak yeni bina İle ilg 
cama kalemine, (Bu ödeneğin 2 milyar TL. sı Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Binası in 
ödenecektir) açıklaması altındla 3 500 000 000 TL. eklenmiş; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin (111-03-2-001-600) harcama kalemine, 
tam teçhizath bir uçak alınması amacıyla 8 142 000 000 TL. eklenmiş, ayrıca tasarruf gayes 
cinsi araç listeden çıkartılmış ve tutarları olan 100 000 000 TL. (111-02-2-001-600) harcama 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin taşıt cetvelinde yer alan «T-
«T-10» cinsi araçtan da iki adet olmak üzere, toplam sekiz adet taşıt listeden çıkartılmış 
(111 -01 -2-001 -600) harcama kaleminden düşülmüş; 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin (112-02-1-001-400) harcama kalemine, gıda maddelerindek 
kif evlerinde verilecek yemek için ayrılan ödeneğin yetmeyeceği düşüncesiyle 5 500 000 000 
cak taşıtlara ilave olarak 4 adet «T-10» otobüs ile «T-9» cinsi panelden 6 adet daha alınm 
ların tutarı olarak (112-02-2-002-600) harcama kalemine 1 000 000 000 TL. eklenmiş; 
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İçişleri Bakanlığı Bütçesinin (101-01-1-004-200) harcama kalemine, gerekli görülen perso 
güsünün geliştirilmesi amacıyla, konulan ödenek yeterli görülmeyerek 600 OOO 000 TL. ilave 
gerekli olan teşkilatlanma giderleri olarak (101-01-1-004-400) harcama kalemine 1 400 000 0 
mine 1 550 000 000 TL., (101-01-2-001-700) harcama kalemine, kaymakam evleri yapımı için 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin (101-02-2-001-700) harcama kalemine, yeni kuru 
1990 yılı programına alınması için gerekli olan ödenek olarak 4 000 009 000 TL,, (900-05-3-5 
nel Müdürlüğünün yıllardan beri ödenmemiş PTT'ye, belediyelere ve üçüncü şahıslara olan b 
TL. eklenmiş; 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin (111-02-1-002-400) harcama kalemine, birliklerin 
rılan ödenek yeterli görülmemiş ve bu amaçla 28 000 000 000 TL. eklenmiş; 

Dışişleri 'Bakanlığı Bütçesinin (101-01-1-001-400) harcama kalemine Türkiye'nin yoğunlaş 
lerin temsil ve ağırlama giderlerini karşılayabilmek amacı ile 300 000 000 TL., (101-02-1-00 
lan kiralık bina ve makina, teçhizat, taşıt ve demirbaş onarımları için 400 000 000 TL., ( 
gat'taki merkez binasına bitişik arsada yaptırılacak binanın proje masraflarının karşılanmas 
007-700) harcama kalemine, Ankara'da kurulacak diplomatik sitenin alt yapı inşaatında ku 
02-3-601-900) harcama kalemine, telsiz istasyonu çevresindeki arsaların kamulaştırılması 200 
kalemine, yurt içi ve yurt dışı teşkilatının demirbaş alımları için bütçeden ayrılan ödenek y 
kanlık bütçesinin sevk edilmesinden sonra beliren ihtiyaç ve özellikle yeni kurulan ve 19 
araç tahsis edilemeyen temsilciliklere öncelik tanımak amacıyla tajıt cetvelinin «21 (a)» ve 
ilişkin liste yeniden düzenlenmiş, 1(112-01-3-005-600) harcama kalemine, Bakanlığın dış tems 
me için ilave olarak alınacak Fax cihazları için 150 000 000 TL., (112-01-3-006-600) harcam 
sistemine geçmesini sağlamak amacıyla 400 000 000 TL., (112-01-3-651-900) harcama kalemi 
için yeni bina alınmasını sağlamak üzere ayrılan ödenek yeterli gö "ütmeyerek 1 200 000 000 
ne, Türk Atlantik Antlaşması Derneğine 80 000 000 TL., Avrupa Topluluğu Derneğine 150 
Derneğine 20 000 000 TL. yardım amacı ile eklenmiş; 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (940-01-3-401-900) harcama kalemine, 5434 Sa 
yeni düzenlemeler sonucunda meydana gelen malî yükü karşılayabilmesi amacıyla 200 000 
1990 yılı bütçelerine komisyonumuzca yapılan ilaveler nedeniyle (930-01-3) tertibinde yer a 
lerine 541 674 000 000 TL. eklenmiş. Ayrıca, Başbakanlık 1990 bütçesinin görüşülmesinden s 
larının taşıt ihtiyacını karşılamak amacıyla, taşıt cetveline, özelliklen «T» cetvelinde belirtilen 
ların tutarı olan 1 100 000 000 TL.'sı yeni açılacak (101-02-2-003-600) harcama kalemine ekle 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin (112-02-2-001-700) harcama kalemine, Çorum Anadol 
yapmasına imkân tanımak amacıyla gerekli olan arsa ve bina inşaatı için 600 000 000 TL. 
de yer alan 6 adet «T-5» cinsi araç taşıt cetvelinden çıkartılmış ve bu araçların tutarı olarak 
300 000 000 TL., (112-03-2-001-600) harcama kaleminden 750 000 000 TL., (112-05-2-001-600 
(112-06-2-001-600) harcama kaleminden 150 000 000 TL., (101-02-2-002-600) harcama kalemin 
harcama kaleminden 60 000 000 TL. Ayrıca taşıt cetvelinden çıkartılan diğer araçlardan «T-
TL., (101-01-2-003-600) harcama kaleminden «T-2» cinsi 2 adet aracın tutarı olarak (101-0 
000 TL., (101-02-2-001-600) harcama kaleminden 50 000 000 TL. ve «T-15» cinsi 3 aracın 
02-2-001-600) harcama kaleminden düşülmüş. Aynca 179 Saydı Kanun Hükmünde Kararnam 
ydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kurulan öğretmen Eğitimi Ge 
rındaki öğrencilerin burs ve yatüdıkla ilgili giderlerini karşüamak amacıyla (112-02-1-001) a 
18 000 000 000 TL., 200 harcama kaleminden 110 000 000 TL., 300 harcama (kaleminden 296 
2 811 00 000 TL. ve 500 harcama kaleminden 50 000 000 TL. düşülerek yeni açdacak (112-07 
lemine 18 000 000 000 TL., 200 harcama kalemine 110 000 000 TL., 300 harcama kalemlin 
ne 2 811 000 000 TL. ve 500 harcama kalemine 50 000 000 TL. eklenmiş, yukarıdaki gerekçe 
den 9 254 000 000 TL. ve (112-02-3-414-900) harcama kaleminden 5 933 000 000 TL. düşül 
cama kalemine 9 254 000 000 TL. ve (112-07-3-414-900) harcama kalemine 5 933 000 000 
ma kaleminden düşülen 25 000 000 000 TL. 385 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 
seköğretim, Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü» için yeni açüacak (114-01 
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ve 114 programının ismi «Yükseköğretim Yurt Dışı Eğitim ve Dış İlişkiler» şeklinde değişti 
maddesi gereğince kurulan «Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı» nın 
timi, Spor ve İzcilik» programı, «01 - Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik» alt programı, 
faaliyetleri ve harcama kalemleri açılmış ve yeni açılan bu tertiplere (115-01-1-001) faaliy 
TL., 200 harcama kalemine 2 000 000 000 TL., 300 harcama kalecine, (150 000 000 TL., 
harcama kalemine 50 000 000 TL. ve 800 harcama kalemine 100 000 000 TL., (115-01-3-2 
(115-01-3-442-900) harcama kalemine 150 000 000 TL. eklenmiş; 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Bütçesinden tasarruf gerekçesi ile taşıt cetvelinde yer 
alan 1 adet araç çıkartılmış ve tutarı olarak 500 000 000 TL„ (101-02-2-001-600) harcama k 
teşkilatlanan Bayındırlık ve İskân müdürlüklerinin taşıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere «T-2 
000 TL., (111-02-2-003-600) harcama kalemine, Antalya'daki bakanlığın eğitim tesislerin ars 
halledilmesi amacıyla (111-02-3-601-900) harcama kalemine 875 000 000 TL. Acil Âfet Y 
cama kalemine 24 000 000 000 TL. eklenmiş; 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin (111-04-1-001-400) harcama kalemine, «Doğu Akdeniz S 
için gerekli olan 5 000 000 000 TL., Verem Savaş Derneklerinin çahşmalarmı takviye et 
kalemine 100 000 000 TL., Kale Hastanesinin lojman ihtiyacım karşılamak amacıyla (111-0 
TL., yurt çapında yaygın hizmet veren sağlık birimlerinin ihtiyacı olan 1 000 adet ambu 
bu araçların bedeli olarak (111-01-2-001-600) harcama kalemine 50 000 000 000 TL. ek 
ocağı ve sağlık evlerinin teçhizatının karşılanabilmesi amacıyla (111-01-2-001-600) harcama k 
Kanserle Savaş Daire Başkanlığı bünyesinde erken teşhis üniteleri açılmasını sağlamak am 
ne 2 000 000 000 TL., ülke çapında uygulamaya konulacak olan sağlık taraması için gere 
400) harcama kalemine eklenmiş; Çanakkale Biga Sağlık Meslek Lisesinin yapımının projey 
ödeneği olarak (101-03-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 TL., yeni hizmete açıl 
ları için (101-03-2-001-600) harcama kalemine 30 000 000 000 TL., sürekli artan yakacak f 
açılacak olan okulların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla (1Öİ-03-İ-001-400) harcama 
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Devlet Hastanesinin araç ve gereç bakımından asrın gereğine göre donatılması amacıyla (1 
000 000 TL.S Çorum İlinde bir doğum hastanesi yapılması, Osmancık İlçesi hastanesinin ya 
ilçesinde bir hastane yapılmasının programa alınarak yapılmasına başlanmasını sağlamak am 
ne 4 000 000 000 TL., Söke Devlet Hastanesinin yapımında kullanılmak üzere (113-01-2-001 
TL., Amasya'ya 200 yataklı yeni bir hastane yapılması için gerekli olan proje bedeli olara 
1 000 000 000 TL., Çanakkale Devlet Hastanesine ilave olarak 100 yataklı ek bina inşaatının 
la (113-01-2-001-700) harcama kalemine 1 000 000 000 TL., Konya Ereğlisinde mevcut hast 
için (113-01-2-001-700) harcama kalemine 1 000 000 000 TL., Konya Kulu İlçesinde yapımı 
bitirilebilmesi için (113-01-2-001-700) harcama kalemine 2 000 000 000 TL., Antakya'da ye 
tane inşaatının programa alınması için (113-01-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 T 
için (113-01-2-001-700) harcama kalemine 300 000 C00 TL., 50 yataklı İçel - Erdemli H 
kartılabilmesi için (113-01-2-001-700) harcama kalemine 200 000 000 TL., Afyon Sandıklı 
kullanılmak üzere (113-01-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 TL., Atatürk Göğüs 
ne 4 katlı yeni bir poliklinik ve acil servis kurulması amacıyla (113-01 2-001-700) harcama ka 
İlçe Hastanesinin hizmet kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla (113-01-2-001-700) harcama ka 
let Hastanesinin ek binasınm zamanında tamamlanabilmesi amacıyla (113-01-2-001-700) harc 
Merkez Hastanesinin yanında yaptırılan çocuk polikliniğinin yapımının tamamlanması için 
200 000 000 TL., Gaziantep Hastanesine ek bir bina yapılması amacıyla (113-01-2-001-700) harc 
Devlet Hastanesinin teknik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla (113-01-2-001-600) harcam 
metler Genel Müdürlüğünce belirlenen birim yatak maliyetinin 1990 yılında ihtiyacı karş 
400) harcama kalemine 50 000 000 000 TL. eklenmiş; ayrıca, Aile Planlama Derneğinin yıl 
mak amacıyla yeni açılan (900-04-3-425 (x)-900) tertibine 150 000 000 TL. ödenek ayrılmış 
«Bu ödeneğin tamamı Aile Planlaması Derneğince kullanılacaktır» açıklaması ilave edilmiş; 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin (900-04-3-422(x)-900) harcama kalemin 
cıyla konulan ödenek yeterli görübneyerek «Bu ödenek Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı 
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ligi ve Ziraat Odalarına ve Avrupa Tarım Konfederasyonu Kongresi maksadı ile dağıtılacaktı 
rimizin tohumluk ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni kurulan il ve ilçelerin çeşitK ihtiyaç 
(111-02-2-001) tertibinin 300 harcama kalemine 1 000 000 000 lira, 400 harcama kalemine 
500 000 000 lira ve 700 harcama kalemine 1 000 000 000 lira, rezMü analiz ve hormon l 
çayır tırtılı ve çöl çekirgesi ile mücadelede kullanılmak üzere (111-02-2-003) tertibinin 300 
400 harcama kalemine 2 000 000 000 lira ve 600 harcama kalemine 4 000 000 000 lira 
kanlık taşıt cetvelinde yer alan araçlardan 2 adet «T-5», 2 adet «T-7» ve bir adet «T-3» 
ayrıca bu araçların bedeli olarak (111-02-2-001-600) harcama kaleminden 260 000 000 lira dü 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (J 01-01-2-001-700) harcama kalemine 
sörün yenilenmesi amacıyla 300 000 000 lira, Bakanlığın merkez teşkilatının, ulaştırma, kira, 
karşılayabilmek amacıyla (101-02-1-001) tertibinin 300 harcama kalemine 250 000 000 li 
lira, Bakanlığın 22 Bölge ve 1 şube müdürlüğünün teftişi için gerekli olan ödeneği karşılayabi 
kalemine 500 000 000 lira, (111-02-1-002-500) harcama kalemine 500 000 000 lira, Bakanl 
malzemenin mevcut Ödenek ile karşılanamayacağı düşüncesiyle {111 -02-2-001-600) harcama ka 
larının güvenlik sistemleri ile donatılması için (111-04-1-001-400) harcama kalemine 100 0 
dürlüğünün bilgisayar stetemi ile donatılması amacıyla (113-01-2- 001 -600) harcama kalemin 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesinin (111-02-1-002-200) harcama kalemine, standart 
ve tüketicinin korunması amacıyla 170 000 000 lira, Adana Organize Sanayi Sitesi yapımı 
1 500 000 000 lira, Erzurum Organize Sanayi inşaatı için ihtiyaç duyulan 1 500 000 000 
eklenmiş, Çay Sanayi Sitesi ile Şuhut Sanayi Sitesi için gerekli olan 2 750 000 0C0 lira ( 
miş, Tortum Küçük Sanayi Sitesinin inşaatı için gerekli olan 1 000 000 000 lira (111-03-2-
rum Küçük Sanayi Sitesi için (111-03-2-001-700) harcama kalemine 4 000 000 000 lira, 199 
Kırşehir Organize Sanayii için (111-03-2-001-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, Adı 
001-700) harcama kalemine 7 500 000 000 lira, Bozkır Küçük Sanayi Sitesi için (111-03-2-001-
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Oltu Küçük Sanayi Sitesi için programa konulan para yeterli görülmeyerek (11 i-03-2-001-700) 
Bolvadin Sanayi Sitesi için (111-03-2-001-7CO) harcama kalemine 1 500 000 000 lira eklenmiş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin (101-02-1-001-300) harcama kalemin 
750 000 000 lira eklenmiş; 

Kültür Bakanlığı (Bütçesinin satın alınacak taşıtlar üstesinde yer alan 10 adet «T-3» cinsi ar 
amacı ile cetvelden çıkartılmış ve bu araçların bedeli olarak (101-01-2-001-600) harcama kalemin 
harcama kaleminden 50 000 0C0 lira, (101-02-2-004-600) harcama kaleminden 50 000 000 lira, 
100 000 000 lira ve (111-06-2-342-900) harcama kaleminden de 100 000 000 lira düşülmüş, yeni 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere (101-01-1-003) tertibinin 300 harcama kalemine 400 000 000 lira 
ve 500 harcama kalemine 100 000 000 lira, İzmir ve Erzurum illerinde kurulacak olan Devlet H 
karşılamak üzere (111-01-1-001) tertibinden 200 harcama kalemine 250 000 000 lira, 300 har 
harcama kalemine 150 000 COO lira, Bakanlık tarafından düzenlenecek çeşitil sanat yarışmaları 
ne 1 000 000 000 lira, gelişmekte olan özel tiyarrolara yardım amacı ile (İTİ-01-3-424-900) harc 
içerisinde gerçekleştirilecek olan GAP II nci Uluslararası Sanat Şöleni ve I inci Doğu Anadol 
1 500 000 000 lira (111-01-3-441-900) harcama kalemine Türk Kültürüne Hizmet Vakfı taraf 
yunca Türkler ve İnsan Haklan konulu kitap ve broşür ve belgesel yapımı giderlerini karşılam 
lemine 1 000 000 000 lira, Bakanlık tarafından yeni kurulan koroların giderlerini karşılamak 
cama kalemine 600 000 000 lira, 300 harcama kalemine 600 000 000 lira ve 400 harcama kalem 
Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sinema Dairesi Ba 
ve Sinema Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle (111-02-1-003) tertibinin 200 har 
harcama kaleminden 70 000 000 lira, 400 harcama kaleminden 80 000 000 lira, 500 harcama k 
kaleminden 50 000 000 Era, (111-02-1-005) tertibinin 100 harcama kaleminden 313 000 000 lir 
lira, 300 harcama kaleminden 10 000 000 lira, 400 harcama kaleminden 10 000 000 lira ve 500 
şülerek, (111-02-1-005) tertibinin 100 harcama kalemine 313 000 OOOlira 200, harcama kalemine 
80 000 COO lira, 400 harcama kalemine 90 000 000 lira, 500 harcama kalemine 6 000 000 lira ve 
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eklenmiş, aynı teşkilatlanma sebebiyle telif haklan ve sinema hizmetleri yatırım proje faa 
minden 150 000 000 lira ile (111-02-2-002) tertibinin 300 harcama kaleminden 500 000 000 
5 500 000 000 lira düşülerek (111 -02-2-00!) tertibinin 300 harcama kalemine 500 000 000 li 
700 harcama kalemine 5 500 000 000 lira eklenmiş, sinema filmi ve video filmi eserle 
6 000 000 000 lira (111-02-3-442-900) harcama kalemine eklenmiş, 379 sayılı Kanun Hükm 
pılan değişiMik nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığının ikiye ayrı 
ile Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Genel Müdürlüğü olması sebebiyle (111-03-1-001) 
cilik Hizmetleri değişmiş ayrıca (111-03-1-002) kültür ve tabiat varlıklarını koruma hizmetler 
nin 100 harcama kaleminden 6 775 000 000 lira, 200 harcama kaleminden 10 000 000 lira 
400 harcama kalemniden 15 000 GC0 lira, 500 harcama kaleminden 5 000 000 hra ve 800 h 
rek, (i 11 -03-1-002) tertibinin 100 harcama kalemine 6 775 000 000 lira, 200 harcama kalem 
70 COO 000 üra, 400 harcama kalemine 15 000 000 lira, 500 harcama kalemine 5 000 0 
20 000 000 lira eMenrnıiş, yasa dışı yolandan yurt dışına kaçırılan sanat eserlerimizin ülke 
lışmalara 'katkıda bulunmak üzere (11 î-03-1-001 -300) harcama kalemine 1 000 000 OOjO 
abraması için (111-03-1-001-800) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, yeni kurulan Kül 
Müdürlüğünün ihtiyaçları açkı (111-03-1-002) tertibinin 200 harcama kalemine 300 000 O 
lira, 400 harcama kalemine 300 000 000 lira ve 500 harcama kalemine 200 000 000 üra ek 
name üe yapılan değişöMik njedeniyle (111-03-2-001) eski eserlerin 'bakım ve onaoml'airı, '(K 
nşmaıîan) faaliyeti çılkacimış ve yerine (111-03-2-001) Anıtlar ve Müzecilik Himretlerd 
planlama ve kurul hizmetleri yatırım projeleri eMenrndş ayrıca, (111-03-2 00)1) Iteîrtioiniın 
'İra, 700 barcaıma (kaleminden 32 075 000 000 hra ve 600 harcama kaleminden 1 200 000 
300 harcama ikalernine 1 325 000 000 lira, 600 harcama kalemime 1 200 000 000 lira ve 
(111-03-2 002) iUsrtibkıkı 300 harcama kalemine 1 600 000 000 lira ve 700 harcama kalem 
Tabiat Varlıklarım Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı koruma kurulu ibinalannın onarım 
ibiniın ı600 harcama kalemine 300 000 000 lira ve 700 harcama kalemine 700 000 000 lira ek 
şilerin müMyetkıde .bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı 
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5 000 000 000 lira, Kültür varlıklarının korunması amacı ile (111-03-3-447-900) harcama kalemin 
yetin açıklaması «Koruma amaçlı imar planlan yapılması, taşınmaz kültür varlıklarının env 
ve geliştirilmesi, GAP Bölgesinde kültür envanteri yapılması ve yeni kültür kimliğinin be 
için, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere ve vakıflara ödenir» değiştirilmiş, (İl 1-03-3 
müzecdlük hizmetleri ile ilgili kamulaştırmalar» şeklinde değiştirilmiş, kültür ve talbdat variıMi 
ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların yapılabilmesi için yeni açılan (111-03-3-603-900) (KüUltür 
kamulaştırmalar) faaliyetine 1 000 000 000 lira eklenmiş, Bakanlığa bağlı halk kütüphanelerini 
rülmeyerek bu amaçla (111-04-1-002-400) harcama kalemine 1 000 000 000 lira eklenmiş, 379 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı müstakil bir yapıya kavuşturulmuş ve değişiklik dolayısıyla (11 
kanlığı yatırım projeleri açıklaması ale (111-04-2-002-400) harcama kaleminden düşülen 6 470 
latlanma nedeniyle, (111-05) alt programının adı «Halk Kültürünü Araştırma Hizmetleri» ('1 
araştırma», (2-001) faaliyet projesi de «Araştırma hizmetleri yatırım projeleri» şeklinde de 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Türik Kültür Varlığım Araştırma Şubesinin yapacağ 
(İli-05-1-001) tertibinin 200 harcama kalemine 250 000 000 ura, 300 harcama kalemine 250 
500 000 000 lira, Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığının çalaşmaları için 011-05-3-1 
lira, aynı Daire Başkanlığının mahallî ve mâlî nitelikte geleneksel halk sanatları ve folklor a 
cama kalemine 60 000 000 lira, faaliyette olan ve yapım halinde oîan küMir mericezleri 
(111-07-1-001) tertibinin 200 harcama kalemine 100 000 000 lira, 300 harcama kalemine 100 
500 000 000 üra, kültür değederiııin geleceğe aktarılması için yapılacak çakmalarda kulam 
kalemine 5 000 000 000 lira, kamulaştırılan veya inşaatı devam eden kültür merkezleri içi 
harcama kalemine 1 000 000 000 lira tarihî ve 'millî kültür ve sanat eserlerimiz konusunda ya 
ile (900-04-3-443-900) harcama kalemine 7 000 000 000 lira Yunus Emre'nin yurdumuzda ve 
doğum yıldönümü faaliyetlerinde kullanılmak üzere (900-04-3-448-900) harcama kalemine 500 

Turizm Bakanlığı Bütçesinin (111 -01 -2-307-900) harcama kalemline «Turistik uçak pist 
Kurumu, 'ilgili kamu kuruluşları üe il özel idaresine ödenir)» açıklaması eklenmiş, (111-01-3 
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tik öneme haiz yörelerin kirlenmesinin önlenmesi faaliyetlerinde kullanılacak «araç ve 'ger 
ödendir» sekinde değişmiş, satın alınacak taşıtlar cetvelinde yer adan 11 adet «T-2», 3 adet 
mış ve tutarları olarak 4a (101-02-2-001-600) harcama kaleminden 245 000 000 lira, 
185 000 000 lira, (111-01-2-002-600) harcama kaleminden 315 000 000 lira ve (111-04-2-00 
lira düşülmüş, ikış turizmine talebin çok artması nedeniyle turizm gelişim projesi altyapı 
amacı ile (İ l i -01 -2-308-900) harcama kalemine 700 000 000 lira, (111-01-2-312-900) harc 
inşaatı devam etmekte olan Terme Kaplıcaları ile Karaikurt Kaphcalannın bir an evvel 
açılacak (111 -01 -2-313-900) harcama kalemine 300 000 000 lira, Turizm 'Bakanlığı alty 
Müdürlüğü vasıtası üe gerçekleştirirken şimdi bu bankanın hukukî varlığının sona ermesi 
le ^111-01-2-301-900), (111-01-2-302-900), ('111-01-2-304-900), Cl 11-01-2-305-900) ve (111-
A. Ş. Genel Müdürlüğü ibareleri «Türkiye Kalkınma Bankası» olarak değiştirilmiş, 

Tasarının 1 imci 'maddesine bağlı (A) cetvelinde belirtilen ödenek miktarı Komisyonu 
nedeniyle 63 932 724 000 000 lira olarak değışıtımllmlişllir. 

Tasarının «'Bütçe politikası ve maM kontrol» başlıklı 4 üncü maddesinin «d» fıkrasın 
ra, belediyelerin daire ve idarelerden odan ailacaklarınm tahsilini sağlayan bir hüküm ilave 

Ödenek dağıtım ve kullanımına ilişkin 5 inci maddemin «b» fıkraisı devlet memurla 
şekilde değiştiritaiş, 

Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler başlıklı 7 nci maddenin başını yeni «a» fık 
lemeye göre kesilecek ödeneğin genel ve katma bütçeli idarelere dağıtriabiirhesine imkân 
eden eski «a» fıkrası «b» fıkrası olarak «b» fıkrası ise «c» fıkrası olarak ve metin içind 
rak takip den diğer fıkraların harfleri de buna göre değişerek, 

Yatırım harcamaları başlıklı 9 uncu maddenin «a» fıkrasında yer alan «Yılbk prog 
projeler 'dışında» ibaresi, çeşitli söbepleirle programa alınmaımış olmakla beraber, bütçe 
projelerin kapsama alınmasına imkân sağlamak amacıyla «Yılık programlara ek yatırım 
nce verilen ve kanunlaşan ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında» şeklinde değiştirlmd 
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PTT ve hastane ücretleri fbaşihiklı 13 üncü maddenin «a» fıkrasında yer alan indirim y 
Belediye payının 'bütçeye gelir kaydı ve dağıtımı başlıklı 17 nci maddenin «h» fıkrası, 

mek suretiyle düzenlenmiş, 
1*8 onci maddenin 'başlığı «Gayrimenkul satış ve kira bedelleri» şeklinde değiştirilmiş, ayr 

iskelelerden kira atamasını öngören yeni bir fıkra «b» fıkrası olarak eklenmiş, 
«Bağlı cetveller» başlıklı 20 nci maddenin «c» bendine bağlı «i» işareti! cetvelde 2886 sa 

desinde önceki yılarda askerî kurum ve kuruluşların yaptığı uygulamaya paralellik sağlanmı 
cetvelde, komisyonda kurumlara yapılan ilaveler nedeniyle değişiklik yapılmış, «d» bendin 
ücreti» başlıklı A/l ve B/2 suraflannda yer alan 2 000 ve 2 500 liralık sınırlar 2 500 ve 3 000 
Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında kadrosuz olarak ders ücreti karşılığı görev v 
nir» İbaresi eklenmiş, A/3 sırasında yer alan 1 500 liralık ücret de 2 000 şeklinde değiştirilm 
ödenmesi öngörülen (1 500) liralık ücret çıkarılarak daha önceki yıllarda yapılan düzenlem 
ders ücreti bölümünün A/l sırasında gece için belirlenen ücretin % 25 fazlası» ibaresi eklen 

«NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun gelir fazlaları ile fonlardan bütç 
3 üncü fıkralarında yer alan % 401lık oran ı% 50'ye çıkartılmış, 

Dış borçlanma başlıklı 38 inci maddeye ülkemizin dış borçlarının zamanında ödenmesi 
düzenienm'iş, 

«Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi» başlıklı 39 uncu maddeye «c» fıkras 
rası eklenmiş takip eden fıkra buna göre yeniden düzenlenmiş, 

«Hazine Kefaleti» Başlıklı 49 uncu madde, ihracatımıza güç vermek, politik ve ticarî r 
tiyle onun yeni pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla kredi, sigorta ve garanti işlemlerin 
nın desteklenmesini öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

«Katsayı ve Yurt dışı aylıklar» başlıklı 50 nci maddede yer alan Maaş katsayısı 255'e 
mış, 

«Vergilerle İlgili Hükümler» Başlıklı 60 inci maddeye «b» fıkrası, olarak 1989 yılında so 
çici 10 uncu maddesinin bir yıl daha uzatılmasını öngören yeni bir fıkra eklenmiş, 
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«Adalet Fonundan Karşılanacak Mesken Kredisi» Başlıklı 63 üncü madde uygulama 
mış,. 

Tasarıya yeni 63 üncü madde olarak «Yabancı Menşeili Araçların Satışı» başlıklı, yer 
masraflarından tasarruf etmek amacına dönük metin eklenmiş, 

«Tekel Satış Hâsılatından Ayrılacak Pay» başlığı altında destekleme alımlarında finansm 
metin 65 inci madde olaralk metne eklenmiş; 

«Uygulanmayacak Hükümler» başlıklı 65 inci madde 66 ncı madde olarak ve 65 yaş 
Türk vaitandaşlarına ödenmekte olan aylığı günün şartlarına göre düzenleyen yeni bir fık 
fıkrası olarak eklenmiş takip eden fıkralar buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 
47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 ve 64 üncü maddeler ile yürürlük ve yürüt 
68 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

' — Ekonomik ayrıma göre 1990 yılı genel katma ve konsolide bütçe ödenekleri ekli Ta 
— Genel Bütçeye dahil dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzda yapılan değişiklikler e 
— Genel Bütçeye dahil dairelerin cari, yatırım ve transfer harcamaları ile Komisyonum 

gösterilmiştir. 
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•Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığı saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 

Kâtip 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Nihat Türker 
Afyon 

Başkanvekili 
Hazım Kut ay 

Ankara 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni İslimyeli 
Bahkesir 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muhalefet Serttim Eklidir. 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 
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Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 
Seyit Halil Özsoy 

Kayseri 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Sümer Oral 
Manisa 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 
Şakır Şeker 

Sivas 

Tevfik Er 
Zongul 

Muhalefet Şerh 
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KARŞI OY YAZISI 

1990 Yılı Bütçe Tasarısına aşağıdaki nedenlerle olumsuz oy veriyoruz. 
1. 1990 yılı bütçesi Kamu Maliyesi Birliği ilkesini zedeleyen bir bütçedir. 
2. 1990 yılı bütçe gelirleri sağlam ve gerçekçi kaynaklara dayandırılmamışlar. Bunun 

ğer bütçelerde de görüldüğü gibi bu bütçede de giderek artan oranda borçlanma sözkonusud 
tsmel amacına dayalı bir bütçedir. Bunun doğal sonucu olarak alt üst olmuş olan ekonomi 
üretici temeli zaafa uğrayarak, imalat sanayi sektöründeki yatırımlar hızla gerileyecektir. 

3. 1990 yılı bütçesi sanayileşmeyi ve dengeli kalkınmayı ihmal etmiş bir bütçedir. 

4. 1990 yılı bütçesi enflasyonu körükleyen, yatırımların nitelikleri itibariyle hayat pa 
rak çalışan kesimleri daha da yoksuUaştıracak olan bir nitelik taşımaktadır. Yıllardır uygul 
ile de Rantiye sermayesine kaynak transferi giderek artacak, sanayi sermayesi bundan zarar 

5. 1990 yılı bütçesinde yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinden almaları gerekli olan pa 
tirlerine bırakılmıştır. Bu durum yerel hizmetlerin dağılımında adaletsizlik yaratacaktır. 

6. 1990 yılı bütçesinde memur maaş katsayıları düşük tutulmak suretiyle kamu pe 
göz yumulmaktadır. 

7. Büyüyen borçlar karşısında hükümetin bütçe üzerindeki hâkimiyeti giderek küçül 
siyasal nitelik kazanmaktadır. Borçluluk katsayısı yükseldikçe siyasal bağımsızlık giderek ar 
feri hızlanacaktır. 

Ali Topuz Bir gen Keleş 
İstanbul izmir 

Erdal Kalkan Cemal Seymen 
Edime Nevşehir 

önden Kırlı Hilmi Ziya P 
Balıkesârj Aydm 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimiz aşağıdaki noktalarda ö 
1. Türk ekonomisinin 1989 yılında gösterdiği performans temel göstergeler itibariyle şö 
a) 80'li yılların en düşük büyüme hızı 1989 yılında gerçekleşmektedir. En iyimser tahm 

da kalacaktır. Böylece, kişi başına reel gelir geçen yıla göre azalmış olacaktır. 
Son 7 yılda sağlanan ortalama yıllık büyüme hızı % 4.7 olurken, 1973 - 1979 dönemi 

hızının gerisinde kalınmıştır. 
b) 1989 yılında üretim kapasitesi artışı önceki yıla göre gerilemiştir. 1989 programında sa 

ların % 8.4 ve sabit sermaye yatırımlarının % 7-3 artması öngörülmüşken, toplam yatırım 
ise % 4 civarında gerilemenin gerçekleşeceği anlaşılmıştır. 

c) Toplam yurt içi tasarruflarının 1989'da bir önceki yıla göre % 9.4 artması öngörü 
1988'de % 26 olan yurt içi tasarruflarının Gayri Safi Millî Hâsılaya oranının % 25 civarına 

d) 1989 yılında yurt içinde yaratılan tasarrufların yaklaşık 3 trilyon lirası cari işlem 
yurt dışına -net kaynak transferi- gerçekleşecetotir. 

e) 1989 programında % 3.5 olarak öngörülen toplam tüketim artışının % 2.8 civarınd 
bir önceki yıla göre değişmemesi veya muhtemelen bir miktar gerilemesi beklenmektedir. 

f) 1989 yılında gerek toptan eşya fiyatları ve gerekse tüketici fiyatları % 70'in üzerin 
yerleşmesine neden olmuştur. İstikrarsızlığın ciddi boyutlara ulaşması ekonominin verimlil 
kilemektedir. 1983-1989 arasındaki 7 yılda ortalama yıllık fiyat artışı % 50 civarında gerçe 
ki ortalama % 30'luk yıllık fiyat artışının önemli ölçüde aşıldığım göstermektedir. 

g) 1989 yılındaki dış ekonomik ilişkiler, ekonominin genel gidişme uygun olarak he 
Özellikle, ihracat için öngörülen % 9'luk artış hedefinin gerçekleşmesinin mümkün olma 
dengesinde görülen iyileşmelerin sağlıklı olmadığım kanıtlamaktadır. 

h) Ekonomik göstergelerdeki bu olumsuz değişmeler; 1989 yılında ekonominin ihmal 
diğini ve enflasyonla mücadelede açıkça yenik düşüldüğünü kanıtlamaktadır. 
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2. 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, Türk ekonomisini içinde bulunduğu kriz 
tedbirlerin yer almadığı müşahede edilmektedir. 

3. Siyasî iktidarın bütçe yaklaşımı, sadece zorunlu kamu harcamalarının karşılanmasın 
politikası aracı olma özelliklerinden tamamen uzaktır. . 

4. 1988 yılı başında 17 trilyon lira civarında olan, 1989 başında 28 trilyon liraya yük 
45 trilyon liraya varması beklenmektedir. Malî politikanın en önemli aracı haline gelen aşır 
olumsuz etkileri tartışmasızdır. 1990 yılında iç ve dış borç geri ödemeleri, yeniden önemli ölç 

5. 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
ve Kamu Banka] arının denetiminin yapılamamış olmasını, millî iradenin yetkisini kullanmak 
Bu tür uygulamalardan en kısa zamanda vaz geçilmesini, demokratik rejimin sağlıklı işlemesi 

6. Devletin fonlar yoluyla büyük ölçüde tamu geliri toplanmasını, yönlendirmesi ve 
lî sistemi açısından son derece olumsuz ve endişe verici bir eğilim olarak görmekteyiz. Böy 
bütünlükten uzaklaştırdığı gibi, ekonominin yönetimini kurallar dışına itmekte, günübirlik v 
maktadır. Hiç şüphesiz, böyle bir yönetim modelini, hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırmak: m 

7. Bu nedenledir ki, devletin doğrudan yönlendirdiği kaynaklar,. millî hâsılanın % 
man açığı kapatılamamakta ve daima hedefin üzerinde geııç«iHe$mektedü\ , 

8. Devlet, bütün imkânları zorlayarak kaynak toplarken, üretken yatırımları yapacak 
daraltmaktadır. Böyle bir ortamda, özelleştirme uygulamasını bağlatan hükümetin Kamu 
altında yabancılara satabildiği görülmektedir. Bütünüyle millet malı olan bu stratejik tesisle 
dişe ile izlemekteyiz. Avrupa Topluluğuna girmek dahil hiçbir gerekçe, bu uygulamayı hakl 

9. Devlet, temel görevleri olan kamu hizmetlerini halkımıza yeterli miktar ve kalited 
lik, adliye, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere, çağdaş devletlerin verdiği hi 
edir. Bu temel hizmetlere sahip olamayan bir toplumun -refah toplumu- sayılması mümkün d 
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10. 1980 sonrasında gelir dağılımında meydana gelen aşırı bozulma devam etmektedir. 
millî gelirden aldıkları pay gerilemekte, maaş ve ücretlilerin sayısının artmasma karşılık, top 
dır. Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki temel sorunu, biç şüphesiz, gelir dağılıınındaki bu büyük 
ler arasındaki gelir dağılımı farklılığı da giderek artmaktadır. 

11. SONUÇ : Ülkemizin bütün yapısal ve konjonktürel sorunlarına çözüm getirici alma 
Kanunu Tasarısına muhalif olduğumuzu Yüce Türk Milletine arz ederiz. 

Sümer Oral Doç. Dr. Tevfik Er t üzün 
Manisa Zonguldak 

Mahmut Öztiirk Alâettin Ku 
Niğde Kocaeli 
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EKONOMİK AYRIMA GÖRE 1990 YILI GENEL, 

GENEL BÜTÇE 
Oasri hizmet ödeneği 

a) Personel ödeneği 
ib) Diğer cari hizmet ödeneği 

Yatanı ödeniegjf 
Transfer ödeneği (1) 
KATMA KÜTÇE1 

Carî, hizmet ödeneği 
a) Personel giderleri 
b) Diğer cari hizmet ödeneği 

Yatırım ödeneği' 
Transfer ödeneği 

TOPLAM 

X> (I) 

KATMA VE KONSOL 

1990 Yriı Kom 
Önerisi Eklenen 

62 789 000 
23 901 657 
17 197 887 
6 703 770 
3 272 231 
3'5 615 112 
9 639 666 
3 400 343 
2 '802 .W3. 
598 230 

5 «15 769 
423 '554 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+1 
+ 
.+' 
:+l 

72 428 666 
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TABLO (O) 

GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1990 MALÎ YILI BÜTÇELERİMDE 
PILAN EKLENTİ VE KESİNTİLER 

Hükümet Komi 
Kuruluşlar Teklifi Eklenen 

Türkiye tBüyük M'iilet Meclisi 'Başkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay iBaşkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet İşleri. Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteorolıoji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığü 
MiM Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı' 
Emniyet Genel Müdürlüğü! 

156 322 
7 286 

37 760 
3 025 

454 450 
80 441 

17 574 840 
13 997 
19 409 
39 568 

783 510 
213 806 

79 026 
773 696 

7 841 404 
427 947 

1 819 56V 

33 6 

9 
3 7 
5 0 

1 0 
1 1 

4 8 
8 1 

6 5 

4 6 
6 0 



— 30 

(Milyon TL.) 
Kuruluşlar 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maflüye ve Gümrük Bakanlığı 
Milî Eğitim BaJcaalığı 
Baymdbdic: ne iskân Bakanlığı 
Sağhk Bakanlığı 
Ulaştırma Baikankğı 
Taom Orman ve Köyişfctri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güveni*: Bakanlığı 
Sanayi 'vje Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Küttür Bakanlığı 
Turizm (Bakanlığı 

TOPIAM 

Ko 
Ekle 

Hükümjat 
Teklifi 

878 077 
46 442 

585 572 
17 305 971 
8 504 227 

316 673 
2 446 427 

458 396 
835 923 

75 509 
231 180 
251 765 
399 028 
117 762 

62 789 000 

28 

5 
742 
65 
25 

186 

10 
4 

25 

97 
1 

1 270 
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TABLO (İD) 

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERtN CARÎ, YATIRIM VE TRANSFER 
ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLE 

Kuruluşun Adı 

Cari Yatırım 

Eklendn Düşülen Eklenen Düşül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Anayasa. Mahkemesi Başfcanihğı 
Başbakankk 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
İçişîieni Bakanlığı» 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişferi Bakanlığı 
Maliye ye Gümrük Bakanlığı 

599 — 33 037 

2 5 0 0 3 7 0 0 1 2 0 0 
— . ' • ' — 5 000 

100 

1 000 

5 500 
3 550 

28 000 
1 300 

90 

380 
8 142 

1 000 
1 100 
4 000. 

1 728 
1 100 

4 

1 
4 
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A - Cetveli 
(Gend Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları 
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A — CETVELİ 

K u r u l u ş l a r (Milyon TL.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü! 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
AdaJet Bakanlığı 
Milû Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık ve Mân Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım - Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 

TOPLAM 

189 958 
7 286 

37 760 
3 925 

464 325 
84 991 

17 574 840 
15 087 
20 509 
39 518 

788 590 
221 848 
78 576 

780 196 
7 841 404 

432 597 
1 825 561 

906 077 
46 442 

590 800 
18 048 745 
8 506 541 

341 468 
2 633 217 

458 396 
846 163 
80 409 

257 100 
252 515 
440 288 
117 792 

63 932 724 





O) 

O 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRLERDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilide Alman Katma Değer Veıgisi 
Ek Vergi 
Taşıt Alım Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Damga Vergisi • 
Harçlar x 

Tapu Harçları 
Yargı Harcları, 

Noter Harçları 

G 
Madde 

570 0 
110 0 
75 0 
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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 
Gümrük Vergisi 

•li Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alman Gümrük 
Vergisi 

2 Akaryakıttan Alman Gümrük Vergisi 
3 Tek ve Maktu Vergi 

ithalde Alman Katma Değer Vergisi 
İthalat Damlga Resmi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden ithalde Alman 
Damga Resmi 

2 Akaryakıttan İthalde Alınan Damga Resmi 
Ulaştırma Alt Yapılan Resmi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alınan Ulaştırma 
Alt Yapılan Resmi 

2 Akaryakıttan Alman Ulaştırma Alt Yapıları Resmi 

3 G E 
Madde 

110 00 
35 00 

200 00 

1 350 00 
30 00 
15 00 

1 310 00 
240 00 

280 00 
90 00 
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A Ç I K L A M A 

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 

2 Katma Bütçeli İdarelerin Gelir Fazlalan 
Devlet Payları 

1 Mükerrer Sigorta Şirketlerinden Alınan 
2 Petrolden Devlet Hakkı 
3 Petrolden Devlet Hissesi 
4 Madenlerden Devlet HaMcıı 
5 Oyun Kâğıdı Gelirleri ' f 

Belli Giderler Karşılığı Gelirler 
1 Kambiyo Murakabesi Mukabilinde Cumhuriyet 

Merkez Bankasından Alınan 

G 
Madde 

95 00 

90 
95 

20000 
65 00 

5 00 

10 
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A Ç I K L A M A 

2 Teftiş Mukabili Şirketlerden Alınan 
T. C. Merkez Bankası Safi Hâsılatı 
DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 
Taşınmaz Mallar Gelirleri 

1 Taşınmaz Mallar Satış Bedeli 
2 Taşınmaz Mallar idare Gelirleri 
Taşınır Mallar Gelirleri 

1 Taşınır Mallar Satış Gelirleri 
2 Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 

Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri 
1 İktisadî Devlet Teşekküllerinden Gelirler 
1 iştirakler Gelirleri 
3 Döner Sermayelerden Gelirler 
4 Diğer Cüzdan Gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ ve İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 
Faizleri 
Tavizlerden Geri Alınanlar 
İkrazlardan Geri Alınanlar 

G 
Madde 

4 

2 000 00 
100 00 

10 00 
90 00 

300 00 
95 00 

300 00 
5 00 
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A Ç I K L A M A 

CEZALAR 
Para Cezalan 
Vergi ve Zam Cezaları 
Trafik Cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli Gelirler 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 

ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve Yardımlar 
FONLAR 
Akaryakıt istikrar Fonundan Hazineye Yatırılacak 
Miktar 
Merkez Bankasındaki 34. No. lu NATO Hesabından 
Hazineye Devrolunacak Miktar 
Tarımsal ihracat Fonu 

G E 
Madde 
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A Ç I K L A M A 

Fonlardan Aktarılacak Miktar 

Belediyelere Ayrılan Paylardan Aktarılacak Miktar 

VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞr NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 
GENEL TOPLAM 

G 
Madde 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 

» 
» 

» 

> 
» 
» 

27. 
14. 

14. 
17-

22. 

1. 
29. 
29. 

11 
4 

1 
2 

2 

' 3 
4 
5 

. 1336 

. 1341 

. 1926 

.1926 

,1926 

.1926 

.1926 

.1926 

66 
618 

716 
743 

748 

765 
815 
867 

Tebliğ 

Kanun 10. 6 .1926 

27. 1 .1927 

Ö Z E 

1925 VE DAHA EVVELKİ Y 
İstiklal Madalyası Hakkındaki Kanunun 
Limanlar Kanununun 11 inci maddesiy 

1926 YILINA A 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye int 

kümleri ile taksim, irtifak ve intifa hakkı tesisl 

Emvali Milliye ve Metrü'keden veya m 
diyelere satılacak arazi ve arsalar hakkındaki K 

Türk Ceza Kanunu. 
Kabotaj Kanununun 5 inci maddesine g 
Ziraat Vekaletine merbut bazı mektep 

Kanunun 3 üncü maddesi. 

— Hazine protföyü geliri ile banka nezdin 
tahakkuk eden faizler ve akçe farklan ve H 
olan gelirler hakkında. 

927 Sıcak ve soğuk maden sularının istisma 
5 inci maddesi. 

968 
1927 YILINA A 

Millî Matbaa tahsilatının mütedavil ser 
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Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Ö Z E 

26. 5 • 1927 

4 . 6 . 1 9 3 2 

12. 6 .1933 

Kanun 

> 

v Kanun 
al 

25. 

17-

20-

«I 
/ . 7. 

6 

5 

2 

1 
4 

.1927 

. 1928 

. 1930 

.1932 

.1932 

1160 

1266 

1567 

1918 
1943 

1050 Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 üncü 
leri, mahkuminbih borçlar faizi, masarifi mu 
muhassesatı mazbutu meyanına alman vakıfl 
paralan vesair çeşitli hâsılatı.) 

Mükerrer Sigorta. Hk. 

1928 YILINA AİT 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 inci madde 

1930 YHJNA ATT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 

1932 YİLİNA AİT 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hk. 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı m 

daki Kanunun 1 inci maddesi. 
2000 Tıp Fakültesinden neş'ed edecek tabibler 

nun 3 ve 4 üncü maddeleri. 

1933 YILINA AİT 
2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kup 

Hazineye intikali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 n 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 

> 
> 

Kanun 

28.11 .1933 

2 1 . 6 .1934 

21 . 6 • 1934 

30 . 6 .1934 

5 . 7.1934 

1 4 . 6 . 1935 

» 

» 

Kanun 
» 

20. 4.1936 

11.12.1936 

İO. 2.1937 
5 . 5.1937 

Numarası Ö Z E 

2376 Sıcak ve Soğuk maden sularının istisnas 
ran 1926 tarih ve 927 sayılı Kanuna müzeyyel 

1934 YILINA A 
2510 İskân Kanunu. 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtm muaye 

müesseseler hakkmdaki Kanunun 3 üncü mad 
2550 Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 

lerini değiştiren ve bu Kanuna bir madde ekle 
2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah 

daki Kanunun 6 ncı maddesi. 

1935 YILINA A 
2809 Sıcak ve soğuk maden sulannın istisma 

ek Kanunun birinci maddesi. 

1936 YILINA A 
2950 Vakıf mallarının taksitle satılması ve ki 

maddesi. 
3078 Tuz Kanununun 12 - 15 inci maddeleri. 

1937 YILINA A 
3122 Öğretici ve Teknik Filmler Hk. 
3167 Kara Avcılığı Kanunu. 



C/5 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

« Çeşidi Tarihi Numarası 

Nizamname 
Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Ö Z E 

2. 6 .1937 2/6738 Orman Nizamnamesi. 
9 . 6.1937 3224 Maarif Vekaleti Prevantoryumu ve Senato 

desi. 

24 . 12.1937 3290 Devlet hesaplannda liranın esas ittihaz ed 
desi. 

1938 YILINA AİT 
29. 6.1938 3468 Pul ve kıymetli kâğıtlann bayiler ve mem 

satış aidatı verilmesi Hk. 

1940 YILINA A t i 
17. 1 .1940 3777 Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki K 

nunun 1 inci maddesi. 

3 . 7 .1940 3890 2004 sayılı Kanunun bazı maddelerinin deği 

10. 7.1940 3894 Denizde Zapt ve Müsadere Kanununun 79 

24.12.1940 2/14931 Orman Nizamnamesine Ek Nizamname. 

30. 12. 1940 3959 T.C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
5 inci maddeleri. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları _ 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

İMİ YILINA Aİ 

Kanun 5. 6.1941 3975 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrim 

hakkmdaki 3524 sayılı Kanuna ek. 

1942 YILINA Aİ 

•» 8. 6.1942 4250 ^İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı Kanun 

1944 YILINA Att 

•» 26. 6.1944 4604 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu 
» 15. 9.1944 4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakül 

dair Kanunun 1 inci maddesi. 

x 1946 YJLINA At 

Kanun 20. 5 .1946 4897 - Kibritin ve çakmağın tekele geçişi, işlet 
devri hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi. 

» 10 .6 .1946 4922 Denizde Mal ve Can Korunması Kanun 
para cezalan Hk. 

1948 YILINA A 

» 25 . 5 . 1948 5202 Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş m 
yok edilmesi hakkındaki Kanunun 7 nci madd 

» 8. 7.1948 5254 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilm 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 

» 

10." 6.1949 

16. 6.1949 

7.12.1949 

5422 

5441 

5451 

» 
» 

Camın 

> 
> 

> 

18. 1.1950 
2 . 3.1950 

15 . 7 .1950 

25. 5 .1951 
25. 5 .1951 

15 . 2 .1952 

5516 
5584 
5682 

5772 
5775 

5881 

Ö Z E 

1345 YILINA A t i 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 

Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kan 

îspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Hakkın 
riyle Aynı Kanunun 4658 saydı Kanunla D 
mesi Hk. 

1950 YILINA AİT 

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde 
Posta Kanunu,; 
Pasaport Kanunu. 

1951 YILINA AİT 

Millî Piyango Teşkili Hakkındaki 3670 say 
Limanların İnşa, Tevzi, Islah ve Teçhizi Hk 

1952 YILINA AİT 

Tuz Kanununun Bazı Maddelerinin Deği 
lenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi, Numarası Ö Z E 

21. 
18. 

21 . 

13 
27. 
10. 
15. 

7 
12 
12 . 

1 
1 

, 2 

. 2 

.1953 

.1953 
1953 

. 1954 

.1954 

. 1954 

.1954 

6183 
6200 
£207 

6219 

6237 

6245 

6258 

1953 YILINA A 
Kanun 21 . 7.1953 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakk 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanu 
Avukatlık Yardımlaşma Sandığının 3 

1954 YILINA A 

Türkiye Vakıflar Bankası TAO. lığı Kan 

» 27. 1 .1954 6237 Limanlar İnşaatı Hakkındaki Kanunun 5 

> 10. 2 .1954 6245 Harcırah Kanununun 60 inci maddesi. 
> 15. 2 .1954 6258 Türk Parasının Kıymetini Koruma Ha 

Kanunla Değiştirilen 1 ve 3 üncü; 4328 say 
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Süre 
İlavesi Hk. 

> 7. 3 .1954 6326 Petrol Kanununun 86 ncı Maddesi. 

1955 YILINA A 
Kanun 9 . 4 - 1 9 5 5 6552 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Ha 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
> 9 . 4 . 1 9 5 5 6553 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Ha 

/ Kanunun 5451 saydı Kanunla Değiştirilen 2 
> 13. 5 .1955 6558 6326 sayılı Petrol Kanununun Bazı Ma 

ralar İlavesi Hk. 
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Veıgücrm. radmlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

18. 

13. 

13 
13. 
29. 

31. 
1. 

5 . 

7 . 

. 7 
7 
8 . 

8 
9 

.1955 

1956 

.1956 

.1956 
, 1956 

.1956 

.1956 • 

6570 

6802 

6802 
6804 
6829 

6831 
6846 

9 . 6 . 1 9 5 8 
25 . 6 • 1958 

7126 
7154 

» 
> 

Kararname 
Kanun 

19 
8 
19. 
21. 

.2 . 

. 6 
12 
.12 

1959 
. 1959 
. 1959 
.1959 

7201 
, 7338 
4/12528 

7397 

Ö Z E 

Gayrimenkul Kiraları Hk. 

1956 YBLINA AİT 
Gider Vergileri Kanunu. (Banka ve Sig 

kümler.) 
Gider Vergileri Kanunu. 
iç istikraz Akdi Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 

Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmes 

Orman Kanunu. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 

Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ilavesi 

1958 YILINA AİT 
Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin 

Kaldırılması Hk. 

1959 YILINA AİT 
Tebligat Kanunu. 
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkın 
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Vergilerin, resimlerin ve başka geUrkrin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

Kararname 
» 
» 

6 . 
6 . 

15. 
15. 
12, 

5,1960 
5.1960 

8.1960 
8.1960 
9.1960 

7471 
7473 

5/236 
5/239 
5/316 

Kanun 

Kanun 

24.10. 

18.11, 
24 .11 . 
29,11, 
5.12. 

,1960 

.1960 
, 1960 
.1960 
.1960 

112 

132 
140 
144 
152 

2 . 1.1961 

2 . 1.1961 
6. 1.1961 

Ö Z E 

1960 YILINA A 
T.C. Ordusu, Subay, Askerî Memur ve 
Tarım Bakanlığına Bağlı Mektep ve M 

sayılı Kanuna Ek. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Mülga Türk Parası Kıymetini Koruma 

biyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabından Öd 
name. 

Hürriyet İstikrazı Hakkındaki 11 Num 
Eklenmesi Hk. 

Türk Standartları Enstitüsü Kurulu? Kan 
6746 saydı Şeker Kanununun 16 ncı Ma 
Türk Ceza Kanununun 481 inci Maddesi 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındak 

delerinin Değiştirilmesi Hk. 

1961 YILINA A 
189 MSB. lığı tskân İhtiyaçları İçin Sarfiya 

menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılm 
192 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 
193 Gelir Vergisi Kanunu. 



— C/11 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

Kararname 

Ö Z E 

9. 
10. 
12. 

12. 
12. 

1 .1961 
1 .1961 
1 .196! 

1 .1961 
10.1961 

210 
213 
219 

224 
5/1768 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

» 
» 

> 

Kanun 

11. 
6 . 

6 . 

21 . 
•11. 

11 , 

20. 

1.1962 
3.1962 

8.1962 

8.1962 
12.1962 

2.1963 

2.1963 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Ba 
Vergi Usul Kanunu. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla D 

rasına Bir Bent Eklenmesi ve 5 inci Maddesinin 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hk 
65 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle T.C 

«Kambiyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabında 
me ile Aynı Bankada Tesis Edilen «îstikrar F 
Hk. 

1962 YILINA Aİ 

6/114 Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 
40 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U 

Eklenmesi Hk. 
6/763 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

Konulması Hakkında Kararname. 
6/847 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

6/1154 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1963 YILINA Aİ 
6/1342 İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma 

Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname. 
186 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 



C'12 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

> 

Kanun 
» 
> 

> 

» 
» 

» 
» 

Karamam* 

Kanun 

> 

20- 2.1963 

2 0 . 2.1963 

20 . 2.1963 
23 . 2.1963 
23 . 2 .1963 

28 . 2.1963 

28. 2.1963 
28 . 2 .1963 

2 8 . 2.1963 
18. 4 .1963 
4 . 6 1963 

19 . 6 .1963 

5 . 7 . 1 9 6 3 

187 

188 

189 
197 
199 

202 

204 
205 

210 
223 

6/1734 

251 

261 

Gider Vergileri Kanununda Bazı Değişi 
gileri Hadleri Artırılmış olan Akaryakıtların 

7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Ka 
si ve Muvakkat Birinci Maddesinin Kaldırılm 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hk. 
. 31.12.1960 Tarihli ve 193 saydı Gelir Ve 

tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ekl 
ması Hk. 

1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanun 
4.1.1961 tarihli ve 213 saydı Vergi Usu 

mesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmes 

Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
Denizaltı, Dalgıç, Kurbağa Adam Tazmi 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkmd 

Konulması Hakkında Karar. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

desinin 5 inci Bendi ile 60 mcı Maddesinin De 
ihracatı Geliştirmek Amacı ile Vergiler 

birler Hk. 



— C/13 — 

Vergiletin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kararname 

» 

Kanun 

> 

» 

> 

> 
Kanun 

> 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

23. 7 

9 . 9 

11 . 10 . 
27.12 

25. 6 

26 6 

26. 6 

1. 7 
1. 7 

2 . 7 
26.10 

8. 1 
22. 1 

.1963 

.1963 

1963 
.1963 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 
,1964 

.1965 
•1965 

6/2913 

6/2127 

6/2131 
365 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3737 

522 
6/4160 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındak 
ması Hakkında Kararname. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
lüğe Konulması Hakkmda Karar. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Madde ile F 

1964 YILINA AİT 
Gider Vergileri Kanununun Bazı Maddele 

Hükümler İlave Edilmesi Hk. 
31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver 

rının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hüküm 
4.1.1961 Tarihli ve 213 saydı Vergi Usul 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Ek 
Damga Vergisi Kanunu. 
Bazı Vergi ve Resimlere Zam Yapılması 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hk. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1965 YILINA ATT 
1964 Kalkınma istikrazı Hakkmda Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

Konulması Hakkında Karar. 



— C/14 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi ' Numarası Ö Z E 

Kararname 
> 
» 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

> 

Kanun 
» 
> 

> 

Kararname 
Kanun 

22. 
25. 
19. 
24. 

6. 
14. 
25-
31. 

29. 
29, 
11. 

8. 

18-
28. 

1 
2 
6 
6 

7 . 
7 
8 
12 

1 
2 

\2 

3 

4 
6 

. 1965 

.1965 

. 1965 

.1965 

.1965 

.1965 

.1965 

.1965 

.1966 

. 1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

6/4165 
6/4568 
6/4913 

639 

6/4826 
642 

6/5075 
6/5722 

717 
723 
724 

753 

6/6249 
766 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa B 

ilgili kâğıtlar) Bölümünün 18 inpi Fıkrasının T 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
202 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Madd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

1966 YILINA A 
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında. 
1557 sayılı Kanunun Yürürlük Suresinin 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçic 

ğiştirilmesi Hakkında. 

Türk Parasının Kıymetim* Koruma H 
Kanunla İlave Edilen (Ek Madde 2) nin Deği 

Türk Parası Kıymetini Koruma" Kararın 
Tapulama Kanunu. 



— C/15 — 

Vergilerin, resimlerin ve başjka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kararname 

> 
Kanun 

> 

Kanun 
> 
> 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

» 

8 . 7 . 1 9 6 6 

8 . 7 .1966 
24.11 .1966 

29 .12 .1966 

2 . 2.1967 
1 2 . 2 . 1 9 6 7 
1 . 6 . 1 9 6 7 

1. 7.1967 
8. 7.1967 

15. 7.1967 

24. 7.1967 
28.12.1967 . 

. 23. 1 .1958 

6/6616 

6/6628 
784 

818 

827 
828 
876 

6/8376 
890 

6/8424 

903 
980 

992 

18.6.1965 Tarihli ve 6/4826 sayılı Kararn 
ruma Hakkında 17 sayılı Karara Ek Kararın Y 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 un 

mesi Hakkında. 
1966 Yılı Kalkınma İstikrazı Hakkında. 

1967 YILINA AİT 
Rıhtım Resini Kanunu. 
İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değ 

ğiştirilmesi Hakkında 11.2.1966 Tarihli ve 724 s 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değ 

Tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kan 
Tarih ve 484 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesin 

ilişik «Türk Parası Kıymetini Koruma 
Yürürlüğe Konulması Hakkında. 

Medenî Kanunda (Vakıf Hakkında) Yapıl 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerin 

1968 YILINA AÎT 
1967 Kalkınma İstikrazı Hk, 



— C/16 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Kararname 

1 3 . 3 . 1969 

31 . 3.1969 
30. 5 . 1969 

10. 1 .1970 

1132 

7/3 

Kanun 
» 
•» 

> 
» 

11 .1 .1970 
29 . 1 .1970 
11. 2.1970 

14, 7.1970 
29. 7.1970 

1211 
1216 
1224 

1310 
1318 

Ö Z E 

1969 YILINA A 

Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddel 
lerinin Kaldırılması Hakkındaki 19.2.1963 T 
sayılı Kanunlarla Değiştirilen Geçici 4 ün 

1137 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya 
1177 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 

1970 YILINA A 

Türk Parası,Kıymetini Koruma Hakkın 
nunla Değişik 1 inci Maddesine ve 16.9.1969 
desine göre Zat ve Aile İhtiyaçlannda Kull 
Otomobil İthalatı ve İthalattan İstikrar Fo 
Yürürlüğe Konulması Hk. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası K 
1 1969 Kalkınma İstikrazı Hk. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Ha 
ması Hk. v 

16.6.1949 - 5441 sayılı Kanunun Değişik 
Finansman Kanunu (İşletme Vergisi, T 

» 29. 7.1970 1319 Emlak Vergisi Kanunu. 



_ C/17 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Ö Z E 

7 . 8.1970 

27 .11 .1970 

Kamın 
Karar 
Kanun 

22. 3.1971 
12. 7.1971 
20. 7.1971 

5 . 2.1972 
2 4 . 2.1972 

9 . 3.1972 

7/1102 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakk 
Kanunla Değişik 1 inci Maddesi ve 16.9.1960 
desi Hükümlerine Göre 2.6.1961 Gün ve 5/12 
Fıkralar Eklenmesi Hk. 

7/1652 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakk 
Kanunla Değişik 1 inci Maddesine 16.9.1960 T 
desine Göre Aile ihtiyaçlarında Kullanılmak Ü 
bil İthalatı ve Bu İthalattan İstikrar Fonuna 
Karar. 

1971 YILINA AİT 

1380 Su Ürünleri Kanunu. 
7/2811 Memur Konutları Yönetmeliğinin Yürürlüğ 

1446 29.7.1970 Tarihli ve 1319 sayılı Emlak V 
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen 

1972 YILINA AİT 

1512 Noterlik Kanunu. 
1544 . 13.7.1956 Tarihli ve 6802 sayılı Gider V 

Değişiklik Yapılması Hk. 
1571 Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapıla 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu 



- C/18 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları. 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

Kanun 
» 

.Kararname 

Kararname 

17, 

20 
1. 

5, 
25, 
20 

1. 

1. 

1 

29. 
28. 

15. 
29. 

. 7, 

. 7 
, 9, 

. 4, 

. 4, 

. 6 

10 . 

3 , 

8 . 

8 , 
11 , 

4 , 
4 . 

.1972 

. 1972 
,1972 

. 1973 

.1973 

. 1973 

1973 

.1974 

1974 

.1974 

.1974 

.1975 

. 1975 

1610 

1605 
1615 

1702 
1710 
1743 

7/7202 

7/7877 

7/8642 

7/8810 
7/9028 

7/9731 
7/9802 

29.7.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak V 
dırılması, Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı H 

6785 sayılı İmar Kanununda Bazı Değişi 
Gümrük Kanunu. 

1973 YILINA A 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 

lenmesine Dair Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

1974 YILINA A 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 

Kurulmasına Dair 21 sayılı Karar. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
Kurulmasına Dair 21 sayılı Karara Ek Karar 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

1975 YILINA A 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 



C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

24. 5 .1975 

10. 6 .1975 
12. 7 .1975 

11. 9 .1975 

19. 9 .1975 

1. 4 .1976 

21 . 4 .1976 

20.11 .1976 

28 . 2 .1977 

Numarası Ö Z E 

1894 19.7.1972 Günlü ve 1615 sayılı Gümrük K 
ten Kaldırılması ve Bu Maddeler Yerine Yeni M 

1908 500 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Deği 
1927 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 n 

12 Aybktan 24 Aylığa Çıkanİması ve 1475 s 
tirilmesi Hk. ' 

7/10506 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Kurulması Hk. 

7/10663 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Kurulmasına Dair 23 sayılı Karara Ek Karar. 

1976 YILINA AİT 

1977 492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli 6 sayılı 
ğiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonun 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 

1981 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu Deiğş 
4 üncü Maddesinin Tadili Hk. 

2026 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13. ü 
tirilmesi Hk. 

- 1977 YILINA AİT 
2034 22.1.1962 Tarihli Bir sayrlı Kanunun, 5.6 

ğişik 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu K 



— C/20 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

24. 

25. 
8-

10. 

10. 

10. 
5. 
5. 

8 

8 
9 

9 

9 

9 
10 
10 

. 1977 

.1977 

.1977 

.1977 

. 1977 

.1977 

. 1977 

. 1977 

2099 

2106 
7/13918 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

> 
Kanun 

13 .10 .1977 
31 . 12 .1977 

7/13957 
2109 

Ö Z E 

17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Kanunun 
Ek Bir Madde ve Bir Geçici Madde Eklenme 

1908 sayılı Kanunun Birinci Maddesine B 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

Kurulmasına ilişkin 1.3.1974 Tarihli ve 7/7 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Mad 

17.7.1972 Tarihli ve 1610 Numaralı K 
Bendin vs 11.7.1972 Tarihli ve 1606 sayılı 
ğiştirilmesi Hk. 

11.7.1963 Tarih ve 269 saydı, Tahsis 
kân Veya Lüzum Kalmayan Harp Sefinerie 
daki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilme 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 

nunla Değişik Birinci Maddesine ve 16.9.19 
desine Göre Zat ve Aile İhtiyaçlarında Ku 
Otomobil İthalatı dle Yurt Dışında Çahşan 
Vatandaşlarımızın Bedelsiz Olarak Yapacak 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı H 
7.2.1967 Tarihli ve 828 saydı Kanun ile 

ncı Maddesini Değiştiren ve Yürürlük Sür 
Kanunun Yürürlük Süresinin Uzatılması Hk 



— C/21 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

> 
Kanun 

Kararname 

7. 

17. 
29. 

10. 

3 

3 
9 

11 

•1978 

.1978 

. 1978 

.1978 

7/14832 

7/15114 
2171 

7/16703 

Kararname 

K.H.K. 
Kararoamd 

> 

> 
» 

10. 

27. 
28. 

" 16. 

16. 
27. 

2.1979 

2.1979 
2.1979 

3.1979 

3.1979 
3.1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 

7/17299 
7/17320 

Ö Z E 

1978 YILINA AİT 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma H 
Fonu Kurulmasına Dair 21 sayılı Kararın D 
Konulması. 

Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hk. 
Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında 

vurganlığı önlemek Amacıyla Almacak Ekon 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

Konulması Hakkında. 

1979 YILINA Aİ 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk. 

Muhasebei Umumiye Kanununun Bazı 
Kara ve Su Avcılığından Elde Edilen 

Uygulanacak Götürü Gider Emsalleri Hk. 
Akaryakıtların Alım - Satım, Dağıtım ve 

Fonu Kurulması Hk. 

15.3.1979 Günlü ve 7/17298 »aydı Karar H 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

leri Düzenleme Fonu Kurulmasına İlişkin 20 s 



— C/22 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Genelge 

Kararname 

Kararname 

10. 4.1979 

13. 4.1979 

12. 5.1979 

341 

12. 4.1979 7/17319 

7/17359 

7/17395 

Kanun 

Kararname 
> 

Kanun 

Kararname . 
Kanun 

15. 

22. 
2 . 
9 . 

11. 
16. 

5.-1979 

5.1979 
6.1979 
6.1979 

6 .1979 
6 .1979 

2231 

7/17412 
7/17598 

2241 

7/17597 
2244 

Ö Z E 

Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma 
İşletmelerin Bir Ay İçinde Gayri Safi Gelirin 
Sonu Kârlarının Genel Bütçeye Peşin Gelir K 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04. 03, 
Alan Sırası ile Tereyağı, Margarin ve Sertleş 
İç ve Dış Lastiklerin Daha Önce İndirilmiş B 
% 60 ve % 90'a Çıkarılması Hk. 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı Çerçe 
Karşılıkları ve Faiz Farkı Ödeme Oranlarına 
lisi Kararlarının Yüksek Planlama Kurulun 
Üzerine Yürürlüğe Konulması Hk. 

Televizyon Resini Tüpü Yapmakta Kul 
Gümrük Vergisi Oranının % 25'e İndirilme 
dirilen Gümrük Vergisi Oranının % 35'e Yüks 

5680 sayılı Basın Kanununun Değişik 16 
desinin Yürürlükten Kaldırılması ve. Bu Kan 

Fosforik Asitin %. 15 Olan Gümrük Ve 
Akaryakıt Perakende Azamî Litre Satış F 
6846 sayılı Raçakçdığın Men ve Takibin 

ğiştirilen 60 inci Maddesinin Birinci Fıkrasın 
Türk Parası Kıymetini Koruma. Hakkında 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü M 



— C/23 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

ö Z E. 

Kanun 
> 

Kanun 

16. 
20. 

22-

6 .1979 
6 .1979 

6 .1979 

2245 
2448 

2249 

5 . 7 . 1 9 7 9 7/17637 

> 
Yönetmelik 
KHK 

> 

> 

> 

28. 
17. 
28. 

28. 

28. 

28. 

8 
9 
9 

9 

9 

9 

.1979 

.1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

•1979 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
10.6.1979 Tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 

larına Uygulanacak Misli Artırmalarla İlgili Ye 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Ha 

delerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Madde Eklenmesi Hk. 

Gümrüğe Terk Edilen Eşyalarla Devlet 
durmaları ve Diğer Sundurma ve Antrepolar 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, T 
Çaykur Genel Müdürlüğünce Satış ve Tasfiyele 

7/18015 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
— Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci Maddesin 
31 237 sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 

mesi Hk. 
32 4060 sayılı % 5 Faizli Hazine Tahviller 

nunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 u 
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hk. 

33 474 saydı Gümrük Kanununa Bağlı Güm 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci 

34 261 sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı il 
nacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 İnci Maddes 



C/24 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

Çafidi 

Kararname 
> 

Tebliğ 

Kararname 

dayanakla 

10. 
11 
11 

18. 

tn 
Tarihi 

,10 . 
.10 
.10 

.10 , 

.1979 

.1979 

. 1979 

.1979 

Numarası 

7/18182 
7/16837 

-— 

7/18095 

Kanun 
Karar 

21.11 .1979 
24.12.1979 

2253 
7/18625 

Kararname 
Kanun 

21. 1 .1980 

25- 1 .1980, 
20. 3 .1980 
21 . 9 .1980 

23 . 9 .1980 

Ö Z E 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu T 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hak 

ğişik 2 nci Maddesine Dayanılarak Çeşitli C 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.2 
Dışsatım Yapılan İşlenmiş Veya Harmanlanm 
Sigaraların Gümrük Vergi Oranlanmn Sıfıra 
ve 7/13512 sayılı Kararnamede Belirtilen ve 2 
ile Bir Yıl Uzatılan Sürenin Bir Yıl Daha Uzat 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
Memur Konutları Yönetmeliğinin Bazı 

rürlüğe Konulması Hk. 

1980 YILINA Aİ 

8/167 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 
ması Hk. 

8/181 İthalat Damga Resmî Nispetinin % 25'ten 
2299 Bedelli Askerlik Hk. 
2301 1402 saydı Kanunun Bazı Hükümlerin 

lenmesi Hk. 
2302 Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılını 

Kurulması» Hk. 



:/25 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları \ 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 

> 

> 

25. 9.1980 
29. 9 .1980 

23 .10 .1980 

23 .10 .1980 

2303 
2305 

2319 

2320 

Kanun 

28. 
28. 
28. 
28. 

28 

28. 

11 
11. 
27 

11 
11 
11 
11 

.11 

11 

.12 
12 . 
.12 

.1980 
• 1980 
.1980 
.1980 

. 1980 

.1980 

.1980 
,1980 
.1980 

2343 
2344 
2345 
2346 

2347 

2348 

2350 
2353 
2361 

Ö Z E T 

1580 sayılı Belediye Kanununa iEk Kanun. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğ 

Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Ala 
çaklar ve Benzeri Aletler Teslimi Hk. 

854 saydı Deniz İş Kanununun 1926 sayı 
Değiştirilmesi, 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen 

1475 saydı İş Kanununun 1927 saydı Kanu 
tirilmesi, 98 inci Maddesine Bir Fdcra Eklenm 
1927 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin 
sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Ka 

210 saydı Değerli .Kâğıtlar Kanununda D 
488 saydı Damga Vergisi Kanununda D 
492 saydı Harçlar Kanununda Değişiklik Y 
1318 Finansman Kanununun Taşıt Alım V 

Yapdmasına Dair Kanun. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U 
Yapdmasına İlişkin Kanun. 

197 saydı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi K 
Kanun. 

1319 saydı Emlak Vergisi Kanununda Değişi 
7338 saydı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 
193 saydı Gelir Vergisi Kanununda Değişikl 



C/26 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö Z E 

21 Al . 
31 .12 . 
3 1 . 1 2 . 

2 5 . 1 . 
5 . 2, 
1 7 . 2 

2 7 . 2 , 
2 7 . 2 . 

.1980 

. 1980 
1980 

. 1981 

.1981 

. 1981 

. 1981 

.1981 

2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2385 

24,18 
2419 

8 . 
8 . 

14. 
2 2 . 

22 . 
2 6 . 

2 6 . 

3 . 
3 . 
3 . 
3 ; 

3 . 

3 
3 . 

. 1981 

. 1981 

.1981 
,1981 

,1981 
.1981 

. 1981 

2420 
24121 
2427 
2430 

2431 
2433 

2434 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişik 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 

1981 YILINA A 
488 saydı Damga Vergisi Kanununda De 
Belediyeler ve Özel İdarelere Genel Bü 
Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak 

Hatları ile Taşınması, Depolanması ve Dağı 
5682 sayılı Pasaport Kanununda Değişik 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 say 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Maddeler Eklenmesi Hk. 

Memur Meskenlerinin İnşaası Kanunund 
2644 saydı Tapu Kanununda Değişiklik 
1177 saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanun 
492 saydı Harçlar Kanunu ve Bu Kanu 

Kanun ile 21.11.1980 Tarihli 2345 sayılı K 
Tahsdatın Hızlandırılması Hk, 
2346 saydı Finansman Kanununda Değiş 
2348 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu 

Kanun 26 . 3 . 1981 2438 2082 sayılı Kapalı Çarşıların Onarımı ve 



— C/27 — 

Verfierin, resknkrin ve başka geürierin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
> 
» 

Kanun 
> 

3 . 
19. 
5 , 
5 . 
8. 

4.1981 
4.1981 
5.1984 
5.1981 
5.1981 

2443 
2447 
2454 
2455 
2457 

25. 6.1981 

25. 6.1981 

10. 7.1981 
10. 7.1981 

10. 7.1981 
18. 7.1981 

Ö Z E 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hk. 
Gider Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik 
Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılma 
854 sayılı Deniz İş ve 1475 sayılı îş Ka 

ve Bu Kanuna Bir Madde ile 2319 ve 2320 s 
mesi Hk. 

2478 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
mesi Hk. 

2480 4759 tayılı İller Bankası Kanununun Değ 
Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hk. 

2486 Borçlar Kanununun 110 uncu Maddesine B 
2488 5424 saydı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohu 

ğişik 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkınd 
i . 

2489 6132 saydı At Yarışları Kanununun 7 nci M 
249Î 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu 

Hakkında. 



— C/28 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 18. 7.1981 2494 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemeleri 
mesi ve Bu Kanuna Yeni Maddeler Eklenm 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkınd 

» 30. 7.1981 2499 Sermaye Piyasası Kanunu. 
> 30. 7.1981 2504 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci M 
» 20. 8.1981 2508 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 say 

desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Ge 
> 25 * 8 .1981 2514 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Y 
> 7. 9.1981 2517 1050 sayılı Muhasebeci Umumiye Kanun 

Karar Verilen Borçların Silinmesi Hakkında. 

» - 15. 9.1981- 2520 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kan 
•» 15. 9.1981 2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N 

pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulması Hk\ 
» 15. 9.1981 2529 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kam 

pılması Hk. 

» 6.10.1981 2530 Ereğü Demıir ve Çelik Fabrikaları T.A. 
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hk. 

> 16.10.1981 2533 Siyasî Partilerin Feshi Hk, 
» 18.10,198i 2534 Sayıştay Kanununa Bir Ek Madde Eklenm 
> 18 .10.1981 2535 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değ 
» 18.10.1981 2536 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda De 



— C/29 

Vergilerin, resimlerin v© başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö Z E 

24.10.1981 

» 

> 

» 

» 
» 

K. H. K. 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

28. 

10. 

5. 

5. 
5. 
14. 

21 . 
21. 
27. 
27. 
27. 
27 
27-

10.1981 

11.1981 

1 .1982 -

1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 

1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1.1982 

. 1.1982 
1.1982 

2546 

2548 

2571 

2573 
2574 
35 

2581 
2582 
2587 
2588 
2589 

•2590 
2591 

2539 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayıl 
rinci ve İkinci Fıkralannın Değiştirilmesine ve 
si Hk. 

2546 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Ha 
mesi Hk. 

Gemi Sağlık Resmi Hk. 

1982 YILINA AİT 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Ha 

mesi Hakkında. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda D 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle 

name, 

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Değişi 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değiş 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Ya 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda D 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değiş 
7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kan 



— C/30 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K. H. K. 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

Kanun 

3 . 2.1982 

15. 2.1982 

24. 2.1982 

16. 3.1982 
16 . 3 . 1982 

36 

2595 

37 

16. 

19. 

29. 
29. 

3.. 

3, 

5. 
6. 

1982 

.1982 

.1982 

.1982 

2637 

2639 

2674 
2686 

Ö Z 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kam 
pılmasına İlişkin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 
lük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun H 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 

Ödemer Güçlüğü içinde Bulunan Bank 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerin 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmün 

2634 -Turizmi Teşvik Kanunu 
2636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ba 

Eğitim ve Öğretim, işbirliği Anlaşmasının 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cu 
faatlerinin Ta2minine İlişkin 4 Haziran 198 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna D 

21.6.1927 Gü ve 1111 sayılı Askerlik K 
kında Kanun. 

Kara Suları Kanunu. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değiş 



C/31 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

K. H. K. 

K. H. K. 

Kanun 

2 1 . 7.1982 

6 . 8.1982 

1 3 . 8.1982 
27 .11 .1982 

27 .11 .1982 

11 .12 .1982 

30 .12 .1982 

30 .12 .1982 

42 

43 

2698 
2716 

2718 

2762 

2768 

2769 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle 
Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Madde 
Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünd 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Ekle 
rarname. • - • . • 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları K 
5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gü 

mesi Hakkında 474 sayılı Kanunun 2 nci Mad 
İlişkin 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet K 
Kanunun 2 nci Maddesine 7380 saydı Kanunl 
tirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair K 

1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Madde 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlar 
kında Kanun. 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğiti 
tedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
Kanun. 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 sayılı İthald 
nun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresfinin 3 
İlişkin Kanun. 



— C/32 — • 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 31.12.1982 2772 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir V 
1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanununun 

.» 31 .12. 1982 2773 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

1983 YILINA A 
2787 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 

Kanun. 
2788 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında K 

Yapılmasına Dâir Kanun. 
2790 10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 sayılı K 

Dair Kanun. 
2791' 4.1.1961 Tarih ve 213 sayılı Vergi Usu 

Değerli Kâğıtlar Kanununda Değişiklik Yap 

2795 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
ve Bir Bendinin Kaldırılmasına Dair Kanun. 

2801 Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşm 

2805 imar ve Gecekondu Mevzuatına Ayla 
İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun B 
nun. 

2808 Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun. 

> 

> 

> 

» 

> 
> 

» 

22. 1 .1983 

22. 1.1983 

22 . 1 .1983 

22 . 1 .1983 

29. 1.1983 

24. 2.1983 

21 . 3.1983 

30. 3.1983 



C/3,3 

Vergiletin, resimlerin ve baglkaj gelirlerin 
(dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

KH.K. 

Kanun 

Tarihi 

7. 
20. 

1983 
1983 

20. 5.1983 

27. 5.1983 

27. 5.1933 

Numarası 

2810 
2817 

60 

2830 

2831 

18. 
17. 
18. 

6. 
8. 
8 

.1983 

.1983 

.1983 

2845 
2876 
2877 

> 

» 
» 

19. 8.1983 

10. 9.1983 
24. 9.1983 

2880 

2886 
2890 

Ö Z E 

Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden 
1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı De 

Madde.Eklenmesi Hakkında Kanun. 
İktisıdî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkt 

münde Kararname. ,. 
13.3.1913 Tarihli, Idarei Umumiyei Vilay 

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 
79 sayılı Millî Koruma (Suçlarının Affına 

Hesaplarmm Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İh 
nin Değiştirilmesine tlişkin 20 Sayılı Kanun 
kında Kanun. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru 
19.2.1947 Tarihli ve 5016 sayılı Milletlera 

Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hüküm 
7.11.1980 Tarihli ve 2335 sayılı Kanunla Deği 
kında Kanun. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanu 

Devlet İhale Kanunu. 
24.4.1930 Tarihli ve 1593 sayılı Umumî 

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 



Vergilerin^ resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 24. 9.1983 2891 
> 27. 9.1983 2896 

K.H.KV 6.10.1983 90 
-> 6.10.1983 91 
» 6.10.1983 92 

Kanun 7.10.1983 2098 
» 8.10.1983 2911 
> 15.10.1983 2916 
> 15.10.1983 2917 

» 18.10.1983 2918 
» 19.10.1983 2920 
> 20.10.1983 2924 
» 20.10.1983 2925 

> 22 a 10.1983 2926 
> 22. l ö . 1983 2928 

— C/34 — 

Ö Z E 

765 saydı Türk Ceza Kanununun Bazı 
31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman 

mesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Ka 
Ödünç Para Verme işleri Hakkında Kanu 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında K 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merke 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad 
Kararname. 

Demekler Kanunu. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu. 
5.1.1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğretim 

Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılma 
sine Dair Kanun. 

Karayolları Trafik Kanunu. 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının De 
Tarım İşçileri. Sosyal Sigortalar Kanunu 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalış 
6.11.1981 Tarihli ve 2548 sayılı Gemi S 

Değiştirilmesi Hakkında. 



— C/35 — 

(Veırgİlıerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

K.H.K. 

Kanun 

22 .10.1983 2930 

> 
> 
» 
» 

22.10.1983 
27 .10.1983 
3.11.1983 
3.11.1983 

2932 
2935 
2937 
2940 

8.11.1983 
"8 .11 .1983 
11.11.1983 

13.11.1983 

2941 
2942 
2946 

2950 

14. 

19. 
22. 

11. 

.11 

.11 

1983 

. 1983 

. 1983 

164 

2957 
2960 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk 
Tarihinde İmzalanan Türk - Libya Ortak Tar 
Dair Anlaşma ile Ortak Deniz Nakliyat Şirke 
İlişkin Mektupların Uygun Bulunmasına Dair K 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayın 
Olağanüstü Hal Kanunu, 
Devlet istihbarat Hizmetleri ve Millî İstihba 
11 Temmuz 1963 Tarih ve 269 sayılı Tahs 

İmkân Veya Lüzum Kalmayan Harp Sefineler 
da Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 sayılı Bas 
tirilmesine, Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine, 
rürlükten Kaldırılmasına.Dair Kanun. 

Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kurulu 
name. 

Bazı Askerî Hastanelere Döner «Sermaye Ta 
Boğaziçi Kanunu. 



C/36. 

VeagÜartkı, «sinilerin ve başka; gelirlerin 
daıyanalkları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kantin 

K. H. K. 

Kanun 

K.H.K. 

14 . 

8. 
8. 

8. 
8. 
15. 
1. 

8. 

16. 

16. 

17. 
17. 
28. 

1 . 1984 

2.1984 
2.1984 

2,1984 
2.1984 
2.1984 
3.1984 

3 .1984 

3 .1984 

3 .1984 

3 .1984 . 
3.1984 
3.1984 

2970 

2974 
2975 

2977 
2978 
2976 
2982 

2981 

192 

194 

2983 
2985 
196 

Ö Z E 

1984 YILINA A 
31.12.1960 Tarihli ve 193 saydı Gelir V 

saydı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişikli 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının B 
21.7.1953 Tarihli ve 6183 saydı Amme 

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

idarî Usul ve işlemlerin Yeniden Düzenle 
Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında K 

1 Konut inşaatında ve Kalkınmada Önceü 
gi, Resim ve Harç İstisna ve Muafhklan Tanın 

imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykı 
6785 saydı İmar Kanununun Bir Maddesinin 

2644 saydı Tapu Kanununun 26 ncı Ma 
Kanun Hükmünde Kararname. 

7388 saydı Veraset ve İntütal Vergisi 
İkinci Fdcrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım 
Toplu Konut Kanunu. 
6085 saydı Karayolları Trafik Kanun 

Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kan 



Vongiterkt, resimlerin ve batfa geürlerks 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 27. 4.1984 2995 

» 27. 4.1984 2997 

» 1. 5.1984 2999 

K.H.K. 8. 5.1984 198 

*. 
Kanun 15. 5.1984 3004 

» 24 5.1984 3007 

» 7. 6.1984 3012 

» : 18 .6 .1984 3018 

» 20, 6 . 1984 3016 

— Epr— 

Ö Z E 

31.12.1960 TarihH ve 193 sayılı Gelir Ve 
sayüı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılm 

7338 saydı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu 
ci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 16.3.1984 
Kararnamenin Kabulüne Miskin Kanun. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri il 
pılması Hakkında Yetki Kanunu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İ 
rarname. 

2.2.1981 Tarihli ve 2380 sayılı Belediyel 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun. 

Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edile 
nunu. 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayüı Gayrimenk 
Tarih ve 2912 sayüı Kanunla Eklenen Geçici 
mesine Dair Kanun. 

2953 sayüı 1984 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
lik Yapılması Hakkında Kanun, 

20.7.1966 Tarihli ve 775 sayılı Gecekond 
tirilmesine Dair Kanun. 



Vergilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 22 . 6.1984 3023 

K . H . K . 2 9 . 6.1984 241 

Kanun 9 . 7 , 1984 3030 

Kanun 9 . 7 . 1984 3031 

» 9 . 7.1984 3032 

» ' 2 8 . 7.1984 3035 

> 2 8 . 7.1984 3040 

» 9 . 10.1984 3046 

16.10.1984 3053 

— C/38 — 

Ö Z E 

8.6.1942 Tarih ve 4250 sayılı İspirto ve 
3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna 

Büyük §emr Belediyelerinin Yönetimi H 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında. 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
mesi,.Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde 

22.4.1983~ Tarihli ve 2820 sayılı Siyasî P 
Bent ve Aynı Kanuna Bir. Ek Madde ile Bir 

8.6.1965 Tarihli ve 625 sayılı Özel Öğret 
nin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin Ka 
kında. 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 sayılı Futbol 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasla 
Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 sayıl 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sa 
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 



— C/39 — 

Vergilerin, resimlerini ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 16. 10.1984 

16 .10.1984 

21 . 10 . 1984 

2.11.1984 
6.11 .1984 

20.11.1984 

3054 

3055 

» 
•» 

» 

20.11.1984 
20.11.1984 

21.11.1984 

Ö Z E 

Türkiye Büyük.Millet Meclisi Başkanı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplanm İ 
Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekle 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun. 

3060 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriye 
ve Emlak Haklarına Dair Sözleşmenin Onay 
Kanun.. 

3065 Katma Değer Vergisi Kanunu. 
3066 19.2.1947 Tarihli ve 5016 sayılı Milletle 

ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hük 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın 

3073 5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı M 
İki Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hü 
bulü Hakkında Kanun. 

3074 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. 
3075 1.7.1964 Tarih ve 488 sayılı Damga Verg 

Kaldırılması Hakkında Kanun. 
3076 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 1 

Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükm 
Hakkında Kanun. 



— C/40 — 

Vergiâeıfo, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

» 

» 
» 
» 

* 
K. H. K. 

Kanun 

> 
» ' , 
» 

» 

» 

1. 12.1984 

1 . 12 .1984 

1.12.1984 
1.12.1984 
6 .J2.1984 

6.12 .1984 
12.12.1984 

12.12.1984 

15.12.1984 
15.12.1984 
15.12.1984 

15 .12 .1984 

15.12.1984 

3081 

3082 

3083 
3086 
3088 

3089 
243 

3094 

3091 
3093 
3098 

3099 

3100 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerli 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlük 

Kamu Yaranmn Zorunlu Kıldığı Halle 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esas 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi 
Kıyı Kanunu. 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka 

nun. 
1318 sayılı Finansman Kanununda Değiş 
Memuriar ve Diğer Kamu Görevlileri 

pılması Hakkında K.H.K. • . 
4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usu 

yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmes 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tec 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merk 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

25.10.1984 Tarihli ve 3065 sayılı Katm 
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 
Mecburiyeti Hakkında Kanun. 



- C/41 — 

VccgÜerîn, resimlerin ve foa$k^ gelirlerin 

Kanun 
» 
» 

Çejktt Tarihi 

19.12.1984 
19.12.1984 
19.12.1984 

Numarası 

3092 
3095 
3096 

Ö Z E 

Çay Kanunu. 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Ka 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru 

mı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında K 

1985 YHJNA AİT 
» 19. 1.1985 3149 Üst Kademe Yöneticilerin Yetiştirilmesi Ha 
> 22. 1.1985 3150 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Ma 

Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmen Hak 
> 22. 1.1985 3151 18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenk 

Madde Eklenmesine Dan-Kanun. 
» 2 . 3.1985 3158 2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakk 

Dair Kanun. 

» 27. 3.1985 3172 - Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişk 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

» 29. 3 .1985 3174 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 

» 11 .4 .1985 3177 15.5.1959 Tarihli ve 7269 saydı Umumî H 
cak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara Dair Ka 
ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesi Hakk 

> 13. 4.1985 3180 492 sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hük 
Kanun. 



— C;42 — 

Yengilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 

» 

rı 
Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E 

Kanun 17. 4.1985 3181 .4.1.1961 Günlü ve 213 sayılı Vergi Usul 
ne Dair Kanım. 

» 8. 5.1985 3186 Tanm Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Daıir 

» 8. 5.1985 3189 2.3.1984 Tarihli ve 2985 sayılı Toplu 
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

» 8 . 5 . 1 9 8 5 3191 Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşm 
da Kanun. 

9 . 5 . 1 9 8 5 3194 İmar Kanunu. 
•» 22. 5 .1985 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün T 

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulün 
•» 4 . 6.1985 3206 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

. ' - - . Kanun. 

» 4 . 6 . 1 9 8 5 3208 27.9.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak Ve 
kında Kanun. 

» 4 . 6 . 1 9 8 5 3209 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 
Kanun. 

:» 4 . 6 . 1 9 8 5 3210 4,1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanun. 



— C/43 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
(dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 7. 6.1935 

11. 6.1985 

11. 6.1985 

3212 

3215 

15. 
15. 
15. 

15. 

25. 

25. 

6. 
6. 
6. 

6. 

6 

6. 

1985 
. 1985 
,1985 

.1985 

.1985 

,1985 

3213 
3218 
3219 

3220 

3225 

3228 

Ö Z E 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 
Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun. 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı K 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince Tü 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme 

3217 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
ğiştirilmesi ve Aym Kanuna Üç Ek Madde İl 
Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendin 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun. 

Maden Kanunu. 
Serbest Bölgeler Kanunu. 
8.6.1959 Gün ve 7338 sayılı Veraset ve 

pılması Hakkında Kanun. 
11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat 

mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Den 

Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhur 
ğından Sağlanan Gelirlerin Çifte Ver̂ güendİrü 
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



_ c/44 — 

Vergüietrînı, resimterin ve başka» geKıierin. 

Çeşidi 

Kanun 

K H. K. 

Kanun 

dayanakları 
Tarihi Numarası 

25. 6.1985 

25 . . 6.1985 

28. 6.1985 
28. 6.1985 

9 . 9.1985 

13 .11 .1985 

Ö Z E 

11.12.1985 

3229 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuri 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Di 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da 

3233 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet K 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakk 

3226 Finansal Kiralama Kanunu. 
3230 Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tar 

Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Ek 

250 775 sayılı Gecekondu Kanununun Bazı 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki 
Kanun Hükmünde Kararname. . 

3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekl 
Temmuz 1939 Tarih ve 3670 sayılı Millî Piy 
ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 sayılı Katma 
Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun. 

3239 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayıl 
lar Vergisi Kanunu, 2978 saydı Ücretlilere 
Harçlar Kanunu, 488 saydı Damga Vergisi K 
1319 saydı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sa 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 2380 sa 
nel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 



— C/45 — 

Yagüerin, resimlerini ve ba$k^ gelirlerin 
dayanaktan 

Çeğâi Tarihi Numarası 

Kanun 3 . 1.1986 3250 

> 

> • 

> 
» 

> 

K.H.K. 

Kanun 

15. 

7 . 
23. 
26. 

26. 

28. 

4 . 

1.1986 

2.1986 
2.1986 
2.1986 

2.1986 

2.1986 

3.1986 

3255 

3257 
3259 
3262 

3263 

253 

3264 

Ö Z E 

gileri Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
lenmesi Hakkında Kanun. 

1986 YILINA AİT 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 
lenmesi ve 2 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldı 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 v 
Dair Kanun. 

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu, 
İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiye 
10.11 1983 Tarihli ve 2951 sayılı Tekel Bey 

Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşim 

vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergile 
Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygu 

5682 sayılı Pasaport Kanununun Değişik 
Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde K 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almany 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendi 
sının Uygun Bulunduğuna.Dair Kanun. 



_ C/46 — 

Verjgüerm, resimlerin ve başka) gelirlerin 
^dayanakian 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E 

Kanun 8. 3 . 1986 3265 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Irak C 
1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşm 
gun Bulunduğuna Dair Kanun. 

» 12. 3.1986 3266 1117 sayılı Küçükleri Muzu4 Neşriyatta 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inc 
yılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kan 

» 19. 3 .1986 3268 Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Ha 
masına Dair Yetki Kanunu. 

» 25. 3.1986 3269 Uzman Erbaş Kanunu, 
•» 6 . 5 . 1 9 8 6 3280 5682 sayılı Pasaport Kanununun Değiş 

Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
kında Kanun. 

» 13 .5 .1986 3283 Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Güm 
_ ' • Kanun. 

> 16. 5.1986 3285 Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu, 
> . 28 . 5 .1986 3288 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda De 
» 3 . 6.1986 3291 1211 saydı Türkiye Cumhuriyeti Merk 

Kanunu, 2983 saydı Tasarrufların Teşviki ve 
kında Kanun, 2985 saydı Toplu Konut Kan 
2499 saydı Sermaye Piyasası Kanununda D 
keli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlü 
büslerinin özeUeştirümesi Hakkında Kanun. 



— C/47 — 

iVeılgiflerin* resimlerin ve foaşkaj gelirlerin 
yayanafeları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 3 . 6 .1986 3292 Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan 
» 3 . 6 . 1 9 8 6 3293 2813 sayılı Telsiz Kanununun Bazı Mad 

» 7. 6.1986 3290 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında K 

2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerinin Ye 
nunun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşv 
Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 
2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Mad 
31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayih Orman 

mesi Hakkında Kanun. 

> 19. 6.1986 -3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malla 
» 19. 6.1986 3306 Adana İlinde Seyhan ve Yüreğir Adıyla İk 
» 19 .6 .1986 3308 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 

20. 6.1986 3297 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
- nun, 1606 sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Tür 

me Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Har 
Kanunun, 2767 sayılı »Sıtma ve Frengi İlaçlar 
şiklik Yapılması ile 1118 sayılı Oyun Kâğıttan 
Kaldırılması Hakkında Kanun. 

7. 

1.4. 
19. 
19. 
19. 

19. 
19. 
19. 

6 > 1986 

6.1986 
6. 1986 
6.1986 
6.1986 

6.1986 
6.1986 
6.1986 

3296 

3294 
3298 
3301 
3302 

• 3303 
3306 
3308 



C/48 -

Veflgilerin, resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidd Tarihi Numarası 

KJH.K. 

Kanun 

KH.K. 

Kanun 

25. 8 . 

11 . 11 . 
11 . 11 

11 . 11 
22 . 11 , 

22 .. 11 . 

31 . 12 . 

. 1986 

. 1986 

. 1986 

. 1986 

. 1986 

.1986 

, 1986 

258 

3316 
3318 

" 3319 
3320 

3321 

265 

31 . 3 . 1987 

31 , 3 . 1987 
9 . 4 . 1987 

3332 

Ö Z E 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personelin 
münde Kararname. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değiş 
Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emek 

ması Hk. 

13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayol 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madd 

241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnam 
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
Değişiklik Yapılması Hakkında. 

1987 YILINA A 
Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayeni 

Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 s 
Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar 

3336 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu 
3346 Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 

lenmesinin Düzenlenmesi Hk. 



— C/49 — 

Vengüerön, reskrtterin ve başka getörlerin 
datyanzfcları 

Çegdi Tarihi Numarası 

Kanun 28 . 4 . 1987 3357 

« 

> 
« 

« 

« 

« 

« 

« 
« 

28 . 4. 

15 . 5 . 
1.8.a 5 . 

26 . 5 , 

26 . 5 . 

26 . 5 . 

26 . 5 . 

26 . 5 
26 . 5 . 

1987 

. 1987 
1987 

. 1987 

.1987 

1987 

1987 

1987 
. 1987 

3358 

3359 
3361 

3360 

3362 

3364 

3366 

3369 
3371 

Ö Z E 

28.12.1960 Tarihli ve 189 sayılı Millî S 
Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
rın Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında 
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair. 

1076 saydı Yedek Subaylar ve Yedek As 
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş 
Maddeler Eklenmesi Hk. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11.1982 Tarih ve 2709 saydı Türkiye C 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü 
13 Mart 1913 Tarihli tdarei Omuniiyei 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanu 
2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci M 

rilmesine Dair. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhur 
Alınan Vergüerde Çifte Vergdendirmeyi Önl 
Bulunduğuna Dair. 

22.5.1986 Tardı ve 3290 saydı Kanun i 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi H 

Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı 
10.2.1954 Tarih ve 6245 saydı Harcırah 

mesi Hk. 



— € 50 — 

resimlerin va başka, ĝ ffirieria 
dayanaktan 

Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

4T 

« 
« 
« 

» 

« 

« 

« 
« 

« 
« 

26̂ . 5 . 1987 

28 . 5 . 1987 

28 . 5 . 1987 
17 . 6 . 1987 

.24 . 6 . 1987 

24 . 6 , 1987 

25 .6 . 1987 

25 . 6 . 1987 

25 .6 .1987 
27. 6 .1987 

27 , 6 . 1987 
27 . 6 . 1987 

3372 

3373 

3376 
3378 
3380 

3386 

3379 

3385 

3388 
3391 

3398 
3399 

29.8.1977 Tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ö 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddel 

6831 saydı Orman Kanununun Bazı M 
Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında. 

Anayasa DeğişiklMerinin Halkoyuna Sun 
Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı K 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenm 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Deği 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler E 

21.12.1959 Tarih ve 7397 sayüı Sigorta 
nun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilm 
dırılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici M 

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe 
lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Va 
Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldır 

Hk. 
Gaziantep İli Merkezinde Şehitkamil ve 
Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu 



C/51 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka: gefirleriın. 
dayanakları 

ÇeşkM Tarihi Numarası 

Kanun 30 . 6 . 1987 3393 

> 
h 

> 
K.H.K. 

» 

» 

Kanun 

K.H.K. 
» 

» 

4.7. 1987 
9.7. 1987 

9.7. 1987 
14 . 7 . 1987 
27 . 7 . 1987 

.10 , 9 . 1987 

'11. 9'. 1987 

29 .9 .1987 

23 .10.1987 

23.11.1987 

3392 
3395 

3402 
285 
287 

289 

3403 

276 
293 

300 

Ö . Z E 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 
Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 29 
da Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
lıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sa 
Yapılması Hk. 

103 İlçe Kurulması Hk. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun B 

Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Da 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakk 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hak 

rarnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının 
Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevli 

ğiştirilmesine Dair.. 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik 
Meclisinin XVHI inci Dönem Milletvekili Gene 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. 

29.3.1984 Tarihli, ve 2992 Sayılı, 13.5.198 
rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddele 

3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkın 
Değiştirilmesine Dair. 



— C/52 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

K. H. K. 

Kanun 

Ö Z E 

31 .12 .1987 3405 

3 . 2.1988 

1 1 . 3.1988 

18 . 3.1988 

31 . 3.1988 

3 1 . 3.1988 

3406 
3416 

3417 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütç 
malarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerin 
nun. 

1988 YILINA A 
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı M 

nun. 

Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmes 
Dair Kanun. 

26 . 5.1988 

318 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
-pılmasına Dair. 

3418 Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizme 
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı 
ydı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir V 
nunu, 6153 Sayılı Amme Alacaklanmn Ta 
Harçlar Kanununda Değişüdikler Yapdma 
lenmesine Dair Kanun. 

3445 756 Saydı Türk Ceza Kanunu, 5680 S 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu de 14 
nunda Değişddik Yapılmasına Dair Kanun 
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Veneflerin, 

ÇeşMi 

» 

» 

» 
K. H. K. 

Kanun 
K. H. K. 

» 

» 

resimlerin ve başka; gelirlerin 
dayanakları 

' 

26. 

2 . 

4 . 
6 . 

7 . 
30 . 

5 . 

12. 

Tarihi 

5.1988 

6.1988 

6 . 1988 
6.1988 

6.1988 
6.1988 

8.1988 

9.1988 

Numarası 

3448 

3451 

3454 
320 

3461 
328 

330 

342 

Kanun 4 . 10 . 1988 3472 

Ö Z E 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Al 
pılmasına Dair Kanun. 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev v 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılm 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kuru 
Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

Hükmünde Kararname. 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kurulu 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair. 
2918 Sayıh Karayolları Trafik Kanununu 

kında. 
926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso 

Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi Ha 
tüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak 
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair. 

Devlet Memurları ile Diğer Kamu Göre 
Değiştirilmesine Dair 9.9.1987 Tarih ve 289 
Kabulüne Dair. 

16 . 10 . 1988 3480 Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tü 
den Pay Verilmesi Hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 

K. H. K. 
» 

Kanun 

25 , 

25 . 
26 . 

5 . 

. 10 , 

10 . 
10 . 

11 . 

. 1988 

1988 
1988 

1988 

3478 

344 
338 

3482 

5 . 11 . 1988 3483 

11 . 11 . 1988 3493 

17 . 11 . 1988 

Ö Z E T 

21.6.1927 Tarühli ve 1111 Sayılı Askerlik K 
kında. 

Sigorta Murakabe Kanununun Bir Madde 
2629 Sayılı, 3160 Sayılı Kanunlarda Değişik 

ve Kuruluşlarında Çalışan Uçucu Personele Taz 
3100 Sayılı Katma Değer Vergisi MükeUefl 

lanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun, 542 
213 Say ıh Vergi Usul Kanununun, 7338 Sayılı 
ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Bazı 

26.5.1927 Tarihli ve 1050 Saydı Mıühasebe 
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Bir M 
İlişkin 27.2.1979 Tarihli ve 24 Sayılı Kanun H 
Kabulüne Dair. 

6831 Sayılı Orman Kanununda, 1475 Sayıl 
ları lrafik Kanununda ve 2926 Saydı Tarımda 
Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklikler Ya 
Cezaların İdarî Cezalara Dönüştürülmesine Dair 

3498 Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumh 
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Bulunduğuna Dair. 
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Vergffleıfaj, resimlerin ve başka; getrlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

» 17 . 11 . 1988 

» 17 . 11 . 1988 

» 25 . 11 . 1988 

K. H. K. 9 . 12 . 1988 
Kanun 10 . 12 . 1988 

Numarası 

3499 

3500 

3494 

350 
3505 

14 . 12 . 1988 3506 

14 . 12 .' 1988 •3509 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığ 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anla 
duğuna'Dair. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs T 
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair. 

2004 Sayılı İcra ve Mas Kanununun 
Sayılı Bankalar Kanununun İki Maddesinin 

Doğalgaz Kullanımı Hakkında. 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Say 

rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma D 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
nunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 
likler Yapılması Hakkında. 

765 Saydı Türk Ceza Kanununun Baz 
nuna Ek Maddeler İlave Edilmesine, 647 Sa 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapdmasına 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu 
Vergilerde Çifte Vergüendirmeyi Önleme A 
lunduğuna Dair. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

K. H. K. 

Kanun 

21 
21 

28 . 

28 

11 . 

20 . 

2 , 

4 

. 1 

. 1 . 

, 2 . 

. 2 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 , 

. 1989 

. 1989 

1989 

. 1989 

1989 

1989 

, 1989 

. 1989 

3516 
3517 

3521 

3523 

366 

3527 

3538 

3554 

Ö Z jE 

24 . 5 . 1989 

1989 YILINA Aİ 
Ölçüler ve Ayar Kanunu. 
Radyo ve Televizyon Verici İstasyonla 

Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve 
Yapılması Hakkında. 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini K 
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair. 

852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döne 
Kanunun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesin 
Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma K 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9 
Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma K 
kamlarının Değiştirilmesi Hakkında. 

Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanm 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 
kında. 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin 
ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakmda Kanu 
Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair 

3558 3418 Sayılı Kanun ile 5422 Sayılı Kan 
pılması Hakkında. 
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resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numaıası 

27 . 5 . 1989 
13 . 6 . 1989 

17 . 6 . 1989 

20 . 6 . 1989 

21 . 6 . 1989 

1 . 7 . 1989 

Ö Z E 

3561 Mal Memurlarının Kayyım Tâyin Edilm 
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase 

Müşavirlik Kanunu. 
3573 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Maha 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 

3571 827 Saydı Rıhtım Resmi Kanunu, 5422 
ydı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 Saydı Ka 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 79 
Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon H 
ler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddelerin 
rihli ve 3074 Saydı 2.3.1984 TarmU ve 298 
ve 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Saydı Kanunl 
dırılması Hakkında. 

3578 4 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkında. 

3577 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi H 

Eski Alacaklar : 
a) Tevziattan İstirdat 
Tevzien Verüecek Mebaliğden İstirdat, M 

si, Ziraat Kanunları ve Diğer Hususî Kanun 
liğden İstirdat. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/58 — 

Ö Z E 

irade ve Kanunlara Müsteniden Veya H 
Akdolunan Her Nevi İmtiyaz Mukavelename 
Müteallik Hükümleri; 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları. 
Muhtelif Tarihlerde lağvedilmiş Veya H 

namelerin Mer'i Bulundukları Senelerde Taha 
melere Tevkifan Yeniden Tahakkuk Edecek 
tizam Bedelleri ve Zamları ve Cezalan Bakaya 

Cezalar : 
a) Para Cezalan, 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlara N 

Vesair Mevzuatın Para Cezası Alınmasını Taz 

b) Zam Cezaları, 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlarl 

Cezası Alınmasına Tazammum Eden Hüküm 
matnameler Gereğince Devlet Namına Okutu 
Etmemeleri Sebebiyle Alınacak Tazminata Da 

Faizler : 
— Hazine Portföyü Geliri ile Bankalar 

ne Lehine Tahakkuk Eden Faizler ve Akçe 
büslerden Hâsıl Olan Gelirler. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z p 

DİĞERL 
— Bu Cetvellerde Herhangi Bir Şekilde B 

Kanun, Nizamname, Kararname, Yönetmelik, 
mim, Sirküler Vesair Mevzuatın GeMr, Tarh, T 

• — Bu Cetvelde Herhangi Bir Şekilde Ye 
Taraflı Her Türlü Anlaşmaların Gerek Geçm 
İlişkin Olarak Gelir, Tarh, Tahakkuk ve Tahsil 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sabri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
Eşi : F. Naime Azer 

VH.000.025 Hilmi Çayırlıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : E. Fahriye Özaka 

VH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : inci Saltıkgil 

VH.0O0.O33 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
K E I : S. Muzaffer Gökçe 
Kızı : Ülker Kutluğ 

VH.0Q0.034 Osman Nuri Özgen 
TBMM Birinci Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Saadet Tonak 

VH.000.036 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak • ' • -

Gösterg 
l ira 

40 

55 

40 

40 

40 
4 

40 

http://VH.0Q0.034


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH 000.045 ' Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.O0O.O58 Şevki Göklevent 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

VH.000.059 Abdulgani Ensari (Yardımcı) 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 

Kızı : B. Saadet Ensari 
VH.O0O.O83 Ahmet Fevzi Erdem 

TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 

VH.00Q.O89 Osman Işıklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Sabiha Çıngdlıoğlu 

VH.000.119 Emin Geveci 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 

VH000.121 Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 
Kızı : Nevres Hanağası. 

Ç / 3 -
Gösterge 

lira 

550 
400 

400 

400 

550 

400 

400 

400 
400 

http://VH.00Q.O89
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.127 Ethem Fehmi Arşlardı 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı-: Z. Iclal Arslanlı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 

VH.000.169 Mustafa Darman 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : F. Nigar Darman 

VH.000.180 Rıfat Çalıka 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : V. Sevim Karakimseli 

VH.0Q0.191 Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sabahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 

Gösterg 
Lira 

40 
40 
40 

40 

http://VH.0Q0.191
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Sicp. No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.194 Mesut Benli 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 

VH.000.203 Yasin Haşimoğhı 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 

VH.000.204 Tevfik Gençtürk 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Hidayet tnceoğlu 

VH.000.206 llyas Sami 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Benice Boduroğlu 

VH.000.233 Sadık Ünver 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğiu 
Kızı : Saadet Sultanoğiu 

VH.000.254 Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 

Gösterge 
Lira 

550 
400 

700 

400 

400 

400 
400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.256 Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Bingöl (Genç) Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kızı: Azize Bozgen (Yılmaz) 
Kızı : Fikriye Akay 

VH.000-259 Şakir Kınacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu ' 

VH.000.265 _ Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

VH.000.268 Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Bedriye Turanlı 
Kızı : Fidan Turanlı 

VH.000.272 Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 

VH.000.275 Yahya Kaptan 
Kuvayi Milliye Komutam 
Kızı : Fikriye Gürsel 
Kızı : Muzaffer Örencik 

Gösterge 
Lira 

550 
400 
400 
400 

40 
40 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.281 

VH.000.304 

VH.000.32l! 

VH 000.325 

VH.000.340 

VH.000.346 

VH.000.350 

Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Ülker Tengirşenk 
Faik Öztrak 
T.B.M.M. Birinci Dönem Cebelibereket MiUetvekfl' 
Kızı : Handan tnan 

Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : H. Lamla Iştın 
Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : îsmet Bedük 

Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya • . 
Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönem İzmit MüdCveküti 
Eşi : Makbule Tezemir 

Gösterge 
Lira 

400 

400 

400 

400 

400 
400 

550 

550 

http://VH.000.32l
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Sicil No. Aylık sahiplerimin isimleri 

VH.000.363 ibrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Candan Yiğit 

VH.000.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kİzı : Sevim Kürkçü 
(Kızı : Adalet Tüçtüre 

VH.000.382 Fahrettin Altay 
x TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 

Kızı : Fatma Hayrünisa Insel 

VH.000.384 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : M. Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kıza : Rukiye Sürenkök 

Gösterg 
Lira 

40 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

Ç/9 

VH.000.391 L Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Oğlu : M. Reşat Berkün 

VH.000.396 Abdulkerim Zırhlı 
Eşi : Gülistan Zırhlı 

VH.OOÖ.400 Mehmet Şükrü Üçüncü 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Melahat Üçüncü 

VH.000.401 Mehmet Nafiz Özalp 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Eşi : Kadriye Özalp 

VH.000.402 İbrahim Hakkı Akgün 
TBMM Birinci Dönem Ergani MilletveMy 
Kızı : Nesligör Akgün 
Kızı : Mühübe Akgün 

VH.000.411 Yûnus Karlıova 
Eşi : Zehra Karlıova 

VH 000:415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : M. Muazzez Karagülle 

Gösterge 
l i ra 

400 
400 

550 

400 

550 

400 
400 

550 

550 
400 
400 



- Ç / 1 0 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.417 Harun Atay 
Vatanî bir hizmet yapmakta iken 
Gaybubeti Tahakkuk eden 
Eşi : Nafia Atay 
Kızı : Fatma Atay 

VH.000.422 Mustafa Ragıp Soylu 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kızı: Bedia Şahenk 

VH.000.423 Hüseyin Aydın 
Vatani hizmet yapmakta iken gaybubeti tahakkuk eden 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanife Aydın 
Kızı : Müveddet Aydın 

VH.000.426 Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı: F. Bedia Vardar 

VH.000.427 Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Kızı: H. Edibe Alpan 

Gösterge 
l i ra 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.437 

VH.000.439 

VH.000.440 

VH.000.443 

VH.0Û()(145O 

VH.000451 

Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 
Kızı : Beşire Kalkan 
Mehmet Tevfik Kütükbaşı 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : Makbule Şahsuvar 
Mehmet Ragıp Topala 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : A. Saime Gün 

İbrahim Demiralay 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : R. Muazzez Aydemir , 

Ahmet Hamdı Yalman 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı: E, Ülker Savucu 

Mehmet Necati Memişoğlu 
TBMM Birinci Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Mesture Memişoğlu 

- Ç / 1 1 -

Gösterge 
lira 

40 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.456 Nuri Bayram 
T. B. M. M. Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Mediha Helvacıoğlu 

VH.000.457 Mehmet Alim Çınar 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

VH.000.465 Raif Dinç 
Sivas Kongresine Seçilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 
Kızı : H. iffet Dinç 

VH.JQ0a467 Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

VH.000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 
Kızı : Sevda Gürer 

VH.000.471 Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Sürt Milletvekili 
Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

Ç/12 — 

Gösterge 
l ira 
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Sioil No. Aıyflalk saMplerinin isitmîıeıii 

VH.000.477 

VH.000.480 

Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Öztekin 
Halil İbrahim 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 
Kızı : Necibe îlvan 
Oğlu : CelaJetöin Erkanı 

VH.000.482 Adil 
Usat ile vukubulan müsademede şehMea vefat eden Kızılca Na
hiyesi Müdürü 
Kızı : tffet Meral 

VH.000.483 Şevket Kurt 
27 Mayısta ayağım kaybeden 

VH.000.486 Mehmet Nuri Ateşoğlu 
Sulhiye Ateşoğlu 
Kızı : Mübeccel Ateşoğlu 

VH.000.487 Tahir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı : F. Türkan Kaya 
Kızı : H. Gülten Şaklar 

Gösterge 
l ira 

400 
400 
400 

400 
400 

400 

700 

550 
400 

400 
400 
400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.492 Mehmet Atıf Beyazıt 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Kızı : Melike Dönmez 

VH.OOO.503 ibrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Zarife Sarıbeyler 

VH.000.510 Mehmet Şerif 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 

VH.000.516 Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Kızı : Fethiye Yoğun 

VH.000.51S Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 

VH.000.521 Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 

VH.000.522 Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 
Kızı : Suna Kor 

Gösterg 
lira 

40 

4 

4 

4 

4 

7 

5 
4 
4 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge 

Lira 

VH.000.524 . Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da istanbul Beyazıt Meydanındaki nümayişte ba
cağını kaybeden 

VH 000.526 Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
KIZL: Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 

VH.000.527 Salih Atalay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Şükriye Ekin 

VH.000.530. Halit Akmansu 
Milli Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kızı : Nermin Akmansu • . " • * " 

VH.000.533 Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 

VHO00.536 Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Gamide Barlas 

700 

400 
400 

400 

400 
400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Emine Lütfiye Basara 

VH.000.545 M. Sadık Sevtekin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Semiha Sevtekin 

VH.000.547 Mehmet Hulusi Erdemir 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdemir 

VH.000.548 Lütfi Tiğrel , 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Saniye Pirinççiogtu 

VH.000.549 Hulusi Kutluoglu 
TBMM BMoci Döaem Afyon MİÎötvelkffli 
Kızı : F. Türkan Kutluoglu 

VH.000.554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Saadet Kantek 

Gösterg 
l i ra 



- Ç/17 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.557 Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Suzan Arslan. . * 

VH.000.560 Mustafa Vehbi 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Duriye Alkoç 

VH.OOO-563 Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 
Kızı : Fatma Davran 

VH.000.567 Rafet Belen 
TBMM Birinci Dönem izmir Milletvekili 
Eşi : Perihan Belen 

VH.000.569 ibrahim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Safiye Murathan 
Kızı : Saadet Mısırlıoğlu 
Kızı : S. Türkan Lara 

VH.000.572 Fuat Umay 
T. B. M. M. Birinci Dönem Bolü Milletvekili 
Kızı : Esin Umay 

Gösterge 
l i ra 

400 

400 
400 

550 

400 
400 
400 

400 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.579 Mehmet Necip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrüme Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 

VH.000.584 Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem tçel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 

VH 000.585 Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 

VH.000.587 Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Eşi : Bebiye Öztekin 

VH.000.589 Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Leyla Yerdel 

VH.000.590 Mehmet Emin Lekili 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tülmülk Lekili 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

- Ç/18 -

GöfeSerge 
Lira 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.598 Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Emine Enginer 

VH000.60D Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : Ayten Ungan 
Kızı : Zühtiye Ungan 
Kızı : Habibe Ungan 

VH.000.603 Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha Özdemir 

VH.000.610 Sezai Sanver 
Eşi : Safiye Sanver 
Kızı : Makbule Sanver 

VH.000.613 Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 

• Kızı : Müşerref Güren 
VH.000.618 Reşat Aybar 

TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : Samime Kalkan 

VH.000 621 Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Kızı : F. Nermin Okyar 

Ç/19 -

Gösfearge 
Lira 

400 

400 
400 
400 

400 

550 
400 

400 

400 

400 
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Skâl No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VHL000.626 Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 

VH.000.627 Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kazı : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 

VH.000.629 AH Sabri Güney 
TJB.M.M. Birinci Dönem İçel Mıiİetvekfli 
Kızı : Türkan Güney 

VH.000.631 H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi: A. Faize Haydarı 

VH0Dty634 Aibmet Hilmi Kalaç 
T.B.M.M. Birinci Dönem Kayseri MMetvekM 
Kızı: P. Nebile Canka 

VH.000.635 İhsan Hamit Tiğrel 
Sivas Kongresine Seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 
Kızı : Melek Öktem 

VH.000.643 Yakup Örgü 
Van İli Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 

Gösterge 
l i ra 

40 

40 
40 

40 

55 

40 

40 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.647 Yusuf Çelik 
Hopa İlçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Katıma Makbule Çelik 

VH.000.650 Rezzak Altun 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Köyü 
Eşi : Esma Altun 

VH-000.657 Rıza Hacıoğulları 
Eleşkirt İlçesi Molla Süleyman Köyünden 
Eşi : Gülzade Hacıoğulları 

VH.000.662 Isa Güneş 
Eleşkirt İlçesi Molla Süleyman Köyünden 

VH.000.667 Şükrü Çeükay 
TBMM Binkıcd Dönem Afyon Mıiffleflveödli 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

VH.0OO.668 İsmail Suphi Soysalhoğlu 
TBMM Birinoi Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysalhoğlu 

VH.000.670 Süleyman Sırrı İçöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

Ç / 2 1 -

Gösterge 
Lira 

550 

550 

550 

700 

400 

400 

400 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.671 

VH.000.674 

VH.000.676 

VH.000.678 

VH.000.679 

VH.000.680 

M azhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Eşi : Mürşide German 
Kızı : Türkân Pirinççioğlu 
Hacı Altıner, 
Kore Savaşında üstün .kahramanlık gösteren Mehmet oğlu 

İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Nermin Turhan •. . 
Kızı : Ayhan Turhan 
Hüseyin Hacım 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken 
Kızı : Perihan Fetvacı 

A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kızı : Turan Yalvaç 
Kızı : Rahşan Önen 

Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Donem Oltu Milletvekili 
Kızı : Vasfiye Özerarslan 

Gösterge 
Lira 

550 
40 

700 

40 
40 

40 
40 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.681 Ahmet Mazhar Akif oğlu 
TBMM Birinci Dönem istanbul Milletvekili 
Eşi : Nazif e Cahide Akif oğlu 
Kızı : N. Özlem Akifoğlu 

VH.006.576 Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı 
Eşi : Satı Akman 

VH.511.801 AH Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Asiye Acara 

VH.512.735 Yusuf Bahri Tathoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kıza : Fatma Tathoğhı (Süray) 

VH.512.745 Nurettin Yeniay 
Vatani hizmet yapmakta iken gaybubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 

VH.548.621 Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Arıkoğhı 
Kızı : Ülker Alkaya 

Gösterge 
Lira 

550 
400 

550 

550 

400 

400 
400 

400 
400 



- Ç/24 — 

Sicil No. 

VH.578.854 

VH.580.129 

VH587.623 

VH.590.501 

VH.591.100 

VH.593 424 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterg 

Lira 

Mevlüt Meriç 
5.3 1971 tarihinde (ODTÜ'de) meydana gelen silahlı çatışmada 
şehit olan komanda eri 
Kızı : Meryem Meriç 
Meryem Meric'in annesi Fatma Şahin 

Hüseyin Sıtkı Gür 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı: Nuriye idil 
Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elü 
Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 

Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Cemile Ulusoy 

4 
4 
4 

4 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimlen 

VH.594.269 Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem izmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 

VH.595.977 Kemal Bahadır Demir 
Amerika'mn Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demir 

VH.595.978 Mehmet Şamlı Baydar 
Amerika'mn Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 

VH.596.649 Naci Tahir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi : T. Rüveyde Tuna 

VH.601.099 Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabrı Yener 
Eşi: Saniye Yener 

VH.601.307 Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Cirit 
Kızı : M. Ece Cirit 

Gösterge 
Lira 

400 

550 

550 
400 
400 

550 

400 
400 
550 

550 
400 
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Gösterg 
Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri Lira 

VH.601.457 İsmail Şevket Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehit 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez . 5 5 

VH.601.458 Hüseyin Daniş Tunalıgil 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevli iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunalıgil 
Kızı : H- Periel Tunalıgil 

VH.602.567 Mahmut Sığınak 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Saadet öztürk 

VH.603.795 Ziya Tuğlu 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Yadigâr Savaşeri 40 

VH.605.300 Rüştü Bulduk 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Kızı : Kadriye Kulua'o 

YH.605.350 Mehmet Tevfik Durlanık 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı: Hatice Çivitçioğlu 
Kızı: K. Emine Sipahi 

55 
40 

40 

40 

40 
46 



- Ç/27 

Sicil No. Aylık sahibinin isimleri 

VH.605.572 Mustafa Rasim Öztekin 
TBMM.* Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Bedia Ökten Tekin 

VH.606.335 Mehmet öztürk 
Eşi : Haf ize Öztürk 

VH.6Ö6.51Ö Ömer Mümtaz İmamoğlu 
Sivas Kongresi Üyesi 
(Kızı: inayet İmamoğlu 
Kızı: Firdes Ürkün 

VH.608.017 Şükrü Fırat 
TBMM Birinci Dönem Canilk MilleKivelkfli 
Kızı : H. H'aitüce Karamuk 

VH.608.417 Rasim Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Türkan Kınacı 

VH.609.269 Methi Kurşun 
VH.609.365 Gülali Gül 

VH.609.389 Mirza Gürler 
Eşi : Zülfiye Gürler 

VH.609.390 Mehmet Kıran 
Kızı : Telli Kıran 

Gösterge 
Lira 

400 

550 

400 
400 

400 

400 
700 
700 

550 

40 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.518 Hüseyin Akbaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.535 Rıza Doğan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.536 Nasıih Akar 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Ayşe Akar 

VH.609.546 Muharrem Candaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.5471 Mehmet Esenceli 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.548 Hasan Sevinç 
Şampiyon Güreşçi. 

VH.609.555 AdU Candtemir 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.568 Hasan Gemici 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.586 A. Nihat Kabanlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.602 Mustafa Dağıstanlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.634 Sefer Baygın 
Şampiyon Güreşçi 

Ç / 2 8 -

Gösterg 
Lira 
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.638 AdSl Atan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.699 Ömer Topuz 
Şampiyon Güreşçi 

VH;609.721 Yaşar Doğu 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Hayriye Doğu 

VH.609.724 Nurettin Zafer 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609/789 Müzahir Sille 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.790 Hasan Güngör 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.791 Tevfik Kış 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.792 Ahmet Ayık 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.793 Malhmut Atalay 
Şampiyon Güreşç; 

VIİ609.797 Haydar Zafer 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.798 S. Sırrı Acar 
Şampiyon Güreşçi 

Gösterge 
Lira 

700 

700 

550 

700 

70O 

700 

700 

700 

70C 

700 

700 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.609.807 Servet Meriç 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.816 İsmet Atlı 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.817. A. Gazanfer Bilge 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.835 Cemal Yenilmez 
Şampiyon Güreşçi -

. VH.609.835 ismail Oğan 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.900 M. Cavi* Oktay 
Şampiyon Güreşçi 

VH.609.940 Saim Polatkan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Şampiyon Binici 

VH.609.974 Celal Atik 
Şampiyon Güreşçi 
Eşi : Nadiye Atik 

VH.609.997 Bayram Şit 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.063 Yaşar Yılmaz 
Şampiyon Güreşçi 

Ç / 3 0 -

Gösterg 
Lira 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.610.064 D. Ali Erbaş 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.244 İbrahim Zengin 
Şampiyon Güreşçi 

VH.610.393 Cemal Kılıç 
VH.610.395 Mehmet Kartal 

Şampiyon Güreşçi 
VH.610.397 Mülazım Deniz 
VH.610.401 Kâzım Ayvaz 

Şampiyon Güreşçi 
VH.610.441 Mithat Bayrak 

Şampiyon Güreşçi 
VH.610.450 Salih Hayali 

TBMM Birinci Dönem Urfa Milletvekili 
Kızı : Gülendam Sayın 

VH.611.602 Cemal Kaçar 
VH.611.697 H. Üyas Alakoç 

Şampiyon Güreşçi 
VH.612.508 Mehmet Dığdığoğlu 
VH.612.680 Kaşir Kaşar 

Kızı : Çeşmi Çadırcı 

VH.612.681 Himmet Yıldırım 
Eşi : Hacer Yıldırım 

Ç/31 -

Gösterge 
Lira 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.612.900 AH Tabak 
Eşi : Zülf iye Tabak 
Kızı : Melek Tabak 

VH.612.981 Remzi Gürkan 
VH.613.041 Hakkı Şenhür 
VH.613.072 Sabit Hafızoğlu 
VH.613.073 Embiye Çavuş 
VH.613.233 Sadri Alçay 
VH.613.738 Osman Hacıoğlu 
VH.613.783 Mümin Vatansever 
VH.613.952 A. Rıza Alan* 

Şampiyon Güreşçi 

VH.614.843 Selahattin Galip 
VH.615.538 Abdullah Deüormanü 
VH.616.553 Hasan Ayyıldız 
VH.616.753 Halil Arkayın 

Eşi : Piruz Arkayın 
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Gösterge 
Lira 

55 
40 
700 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

55 



G - Cetveli 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Yerilen 
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C E T V E L İ 

Kanun 
No. 

1050 ] 
5209 j 
1375 

2182 
2876 
2510 
2755 

2832 

3142 

Muhasebei Umumiye 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 ihtilaf name ve merbutatının tasdikle-
lerine ait Kanun. 
Tababet ve şuabatı sanatlarınm tarz ve icrasına dair olan 
1219 saydı 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. 

(Gelecek Yulara Geçici Yüklenmelere Girişmeye 
İzin Verilen Hizmetler) 

Kanun 
No. 

5368 
766 

2613 

6128 ] 
6588 j 

6200 

6237 1 
7035 ] 
6746 

7010 

Verem savaşı h 
Tapulama Kan 
Kadastro ve T 

Yeni radyo ist 
tasyonunun te 
taahhütlere gir 

Devlet Su işle 
kında Kanunun 

Limanlar inşaa 

Aydın, Balıkes 
ya ve Denizli 
afetlerden zar 
nun. 

Muğla, Denizl 
de meydana g 
lacak yardım h 



Kanun 
No. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkında 
Kanun. 

222 1 - • • . 
353 J İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 
68 

351 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

1601 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, 
araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

6165 1 istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
7306 J idaresi hakkında Kanun. 
350 

1904 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, 
araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 saydı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun. 

G f 3 -

Kanun 
No. 

1632 Jandarma Gen 
modern silah, 
leri Bakanlığı 
lara geçici yük 
Kanun. 

2433 2082 sayılı İsta 
rımı ve İmarı H 
rinin değiştirilm 

3212 Silahlı Kuvvetl 
tış, Hibe, Devi 
na Yurt Dışı 
Görecek Yaban 
desi. 

3402 Kadastro Kanu 
Diğer Kanunla 
meye izin veren 
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C E T V E L Î 

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Tarih ye 3484 Sayıh Kanuna Göre Çeşitti K 
Gereken Limitlerin Sınırlanm Gösterir Cetvel) 

Kanun 
No. Kanunun Adı 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 

Madde 

24 
64 

F&ra 



c/) 

I i 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

83 A - a — 

b) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 
17 
45 
51 a) 

2 
3 

— 

55 
76 

81 

c) 4353 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Başhukük Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğü
nün Vazifelerine, Devlet Da
valarının Takibi Usullerine 
Dair Kanun 27 1 

5 

1 / 4 -
Para 

Merkez ilçeler ve nüfusu 50 
Diğer ilçelerde 
Yabancı konuk ve heyetleri 
görevlendirilecek mihmandar 

iller, kuruluş, merkezleri, as 
luşlar ve nüfusu 50 000'i ge 
Diğer ilçelerde 
(Devlet Harcama Belgeleri Y 
miktarlara kadar olan alıml 
likte öngörülen ve ihale kom 
fatura ve benzeri belgeler pa 

Merkez ilçeler ve nüfusu 50 
Diğer ilçelerde 
Merkez ilçeler ve nüfusu 5 
Diğer ilçelerde 

(Taşınmazın aynına yönelik 
(Taşınmazın aynına yönelik 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

28 
29 
30 
31 
34 

-d) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun 32 

e) 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun 35 

*f) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanun 14 

- İ / 5 -

Fıkra 

(Taşınmazın aynına yönelik 
davalarda 27 inci madde ile 
sınırlı olmak üzere) 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

1 
2 

— 1 000 liralık limit 
10 000 liralık limit 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

g) 3202 Koy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun 39 

h) 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 saydı 

Askerlik Kanununun Değişik 
10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun 

- « i -

Fıkra 

1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

100 000 liralık limit 
200 000 liralık limit 
1 500 000 liralık ümit 
10 000 000 liralık limit 

4 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde 

k) 3082 «Kamu Yararının Zorunlu Kıl
dığı Hallerd» Kamu Hizmeti 
Niteliği Taşıyan Özel Teşeb
büslerin DevleÜe îrileb'ilmesi 
Usul ve IBsasları Hakkında Ka
nun 4 

1) 3213 Maden Kanunu 13 

m) 3289 Beden Terbiyesi ve Sjpor Ge
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun 38 

- 1 / 7 -

Fıfcm 

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 





K - Cetveli 
(EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE MUHTELİF ÜCRET 
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K — CETVELİ 

(Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri üe Muhtelif Ücret Ödemele 

Ek Ders Ücreti 
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi (Söz konu

su Kanunun 89 uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili kurumlar itibariyle, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilmiş olması şartıyla) uyarınca verilecek ek ders ücretleri : 

1. Anaokulları, anasınıfları, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtlan, ilkokullar, ilk
öğretim okulları, ortaokullar, ortaöğretim okulları, (Lise ve dengi okullar), halk eğiti
mi ve çıraklık eğitim merkezleri, diğer yaygm 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
larında, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle 
ders vermekle görevlendirilen; 

a) Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 

b) Öğretmenlere ve diğer memurlara 



— K/3 — 

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 elemanlarından; 
— Birinci derece kadrolu ek ders görevlilerine 
— İkinci derece kadrolu ek ders görevlilerine 
— Üç ve daha aşağı derece kadrolu ek ders görevlilerine 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve 1323 sa
yılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddesi gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders 
saati başına ödenecek ek ders ücreti; 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihti
sas 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 
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2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda ve kurslarda ders görevi ve
rilenlere 

Konferans Ücreti 

Her bir konferans için (4 500) 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 
uyarmca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp Okulla
rı, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC okulu gibi), 

c) Cezaevlerindie mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda 
Bakanlık onayı île, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans ücreti ödenir 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 
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Fazla Çahşma Ücreti 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Faz
la Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» hükümlerine göre Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çahşma programlarına dayanılarak saat ba
şına yapılacak ödeme 

(Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda Bakanlar Kurulu Karan ile tespit edilecek 
yıllık toplam saatin uygulanmasında makam hizmetleri hariç ayda bir kişi için 50 saatin 
üzerinde yapılacak fazla çahşma için ücret ödenmez.) 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı : 
Tatil günleri ve günlük kanunî çahşma saatlerini aşan çahşma özelliği dikkate 

alınarak, Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile tespit olunacak personele, 657 sayılı 
Kanunun değişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geç
memek üzere 

2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü : 

a) Haber, program ve teknik hizmetlerde çalışanlara 
b) Diğerlerine 

3. 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 
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Fazla Çalışma Ücreti 

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, ilgili mevzuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saat
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 çalışmalarım 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 basma : 
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Aylık Makta Fazla Çalışma Ücretleri 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü : 
a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile 

Oımhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Millî Saraylar ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koruma 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, 
merkez il veya bölge kuruluşlarında görevli mülkî idare, genel idare, eğitim, sağlık ve 
teknik hizmetler sınıfı personeline 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle bekçile
rine 

2. Orman Genel Müdürlüğü : 
a) Orman Muhafaza Memurlarına 
b) Taşra. teşkilatında telsiz teknisyenliği, ıtelsiz 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) Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına 
b) Sıtma eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memurlarına (300 

kişiyi geçmemek üzere) 
4. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne suretle olursa olsun ayrıca 

saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 
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Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri 

5. l/a, b; 2/a sırasına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 
a) Bir yılda toplamu 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. 
6. Belediyeler : 
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve it

faiye hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın belediye 
meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

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. 11 Jandarma Alay Komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma birlik

lerinde ve bu birliklerin hizmetlerihi denizde üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı bot
larında 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 kadroları 
dışındaki görevlere atanan personel, bu görevlerinin devamı süresince sözkonusu öde
meden yararlanamazlar. 



M - Cetveli 
(PANSİYON ÜCRETLERİ) 
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M — CETVELİ 

I. — MİLLÎ EĞİTtM BAKANLIĞI 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

I. Böl 
Okul Türü ve Kademesi Dahil 

İlkokullar 774 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile 
Özel Eğitim Okulları I. Kademe) 

Ortaöğretim Okulları 834 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Özel 
Eğitim Okulları II. Kademe, Ortaokullar, 
Genel ve Meslekî Teknik Liseler) 

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri ve Pratik Sanat Okulları 834 
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Okulları 907 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
Anadolu ve Fen Liseleri 876 

(Genel ve Meslekî Teknik Liseler) 
Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri 950 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
Tatbikattı Anadolu Meslek Lisesi 1 000 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okul) 
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I. Bölgeye Dahil Olan iller : Adana, Afyon, Amasya, Anikara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Çankın, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, İsparta, İçel, İstanbul, îzmir, Kastamonu, K 
ya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, 
saray, Karaman, Kırıkkale, 

H. Bölgeye Dahil iller : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzin 
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 850 000,— 
I. Bölgeye Dahil Olan İller : Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, A 

Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, De 
Giresun, İsparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kastam 
Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirda 
gait, Zonguldak, Aksaray, 

II. Bölgeye Dahil Olan İller : Adıyaman, Ağn, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diya 
Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Ka 
maraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tokat, Ş 
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P — CETVELt 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 
SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN 

GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 

Seferberlik tatbikatına 
katılacak araçların tahmini 

Anacın cinsi ve tolnıajı 

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 500 - 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 araç; 

Alım değeri (TL.) 

151 300 000 
79 475 000 
27 500 000 
22 500 000 
13 000 000 
29 200 000 
23 000 000 
60 258 000 
60 258 000 

— 
— 
__ 
— 
— 
.... 
__. 

— • 

• 
— 
— 
— 
— ' 

. — • 

— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 

günlük kira bedeli (TL.) 

_ 
— 

•\ 

• — 

— 
-~ 
—. 
— 
—. 

75 000 
85 000 
90 000 

100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
120 000 
120 000 
120 000 
120 000 
150 000 
150 000 
150 000 
170 000 
200 000 
100 000 
100 000 
150 000 
350 000 
200 000 
200 000 

50 000 
250 000 
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R — CETVELİ 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodları aşağıda gösterlrnişir. 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ: 

«110 — Aylıklar» Ayrıntı Kodu 

I. a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları 
ile diğer kamu görevlileri aylıkları, özel kanunlarındaki hükümlere 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu ve benzeri kurulların başkan 
ve üyelerinin aylık ücretleri, 

— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta 
kalanların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylakları; 

— 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 yükseltiıknesinden doğan farklar; 

b) Emekli keseneği karşılıkları: 5434 sayılı 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 il 

çevresinde ödenecek ü 
mizde çalıştırılacak yaba 
yerel mevzuat ile örf v 
meler ve intibakı yapılm 
zuatına göre intibakları y 

b) >ÎATO projesi 
lığının uygun görüşüne 
bit edilecek sayıda perso 
lıştırılacak sözleşmeli tek 
ğince yapılacak her türl 
rece), 

c) Yabancı uzman 
ödenecek ücretler ve ücr 

d) Mevzuatı gereğ 
prim ve kesenek karşıkk 

Ancak, sözleşme il 
ve yardımcılarımn mev 
türlü istihkakları Maliy 



Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü ahnarak Bakanlar Kurulun
ca tespit edik. MİT'im sözleşmeli olarak çalıştıracağı personelin 
ücretleri ve her türlü Miıhkakları Başbakan tarafından tespit edilir. 

e) 9.3:1988 tariı ve 3417 sayılı Kanun gereği yapılacak öde
meler. -

f) 26.3.1985 tarih ve 3175 sayılı Kanun gereğince geçici köy 
korucuları için yapılacak ödemeler; 

«130 — İşçi Ücretleri» ayrıntı kodu 
IH. — İş Kanunu kapsamlına giren işlerde kadrolu veya 30 

% gününden fazla süreli olarak Maliye ve Gümrük Bakanlağıeın vi
zesi alınmak surttiyle çahştırüanîarıri 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, tş ve îşçi Bulma 
Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayıh 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-

nameİer gereğince ödenecek; 
a) Aile Yardımı, 
ıb) Doğum Yardımı, 
c) Ölüm Yardımı, , 

d) Giyecek yardım 

e) 11.11.1986 tari 
dirme yardımı ile ilgili 

f) 9.3.1988 tarih v 
meler, 

g) Diğer yardımla 

«150 — Ek Çalışma 

, V. a) Huzur ücre 
netmelik ve kararname 
memur olmayan üyeler 
ödenecek huzur haklan, 

b) Fazla Çalışma 
Yönetmeliği» ile diğer 
rine göre ödenecek olan 

c) 3.9.1974 gün v 
yenileme işleminde çal 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Ücr 
ödenecek konferans ücr 

e) Ek ders Görev 
edilen saat başına ek d 

f) Ek dersle göre 
Sigortalar Kurumuna ö 



«160 — Tazminatlar ve Ödüller» ayrıntı kodu 
VI. a) İş deki, iş güçLügü ve teminindekir güçlük zammı: İlgili 

mevzuatıma göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve 'teminindeki güçlük 
.zaımlan 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 'bedelli: 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 iîe 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, 
i) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlaır, 
g) 10.3.1983 taralı 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 sayıkı kanunun 202 ve 204 üncü maddelerine göre çıkarılan tü
zükler gereğince yapılacak ödemeler, 

i) Diğer Ödüller, 

«170ı — Ödenekler» 
VTI. — Kanun ve 

rarnameler gereğince öd 

«180. — Tedavi Y 
VIII. a) Tedavi y 

liğine göre ödenecek h 
diği takdirde kurumlar 
2886 sayılı Devlet İha 
anlaşma yapılan eczan 
gereğince şehit olan Si 
giderleri, yurt dışındak 
da görevli olup, terör 
yaptırılan mezarların ya 

b) Tedavi yolluğu 
edilen esaslara göre öde 

c) 6.11.1981 tarih 
hısların devlet mezarlı 
nakli yapılacak Devrim 
leri, 

«190. — Diğer Pers 
IX. a) Harçlıklar 

Eğitim Gençlik ve Spo 
deki okullarda okutulan 
83/7166 karar sayılı « 
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bağlı ilkokul, ortaokul, İse 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 
oturana giderleri, (öğrencilere ödenecek gündelik 500 lirayı geçme
mek üzere) toplantıya katılmanın zorunlu kıldığı kayıtlı harç ve 
aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş 
harçlıkları île ımunzam harçlıkl'arı, 

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 'kanun gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sa
yılı kanuna 1327 sayılı kanunla eklenen ek geçici 37 nci madde 
kapsamına girenlerin ve burssuz olarak yurt dışına gönderilenlerin 
aylıkları ile öğrenci baremi arasındaki farklar (657 sayılı kanunun 
79 uncu maddesi hükmü saklıdır.); 

Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla il
gili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakan
lıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları 
Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğren
cilere yapılacak ödemeler, frıemur olmayan (sivil öğrenci, sporcu 
gibi) kişilere yapılacak tedavi giderleri, 

200. — YOLLUK 

«210. — Yurt tçi 

I. a) Yurt içi geçi 
çeşit gezi ve oturmalar 
kanun, çeşitli kararnam 
meler, mahkûm veya t 
fakat görevi ile bağlı o 
verilecek gündelikler, 

b) Yurt içi turne 
Devlet Senfoni Orkestr 
Devlet Türk Halk Müz 
ğu, Oda Orkestrası ve 
ve diğer görevlilerin ikam 

«220. — Yurt içi 

II. 6245 sayılı ka 
reğince (geçici ve daim 
lunduğu yerden sağlana 

«230. — Yolluk K 

III. Fiilen arazi ü 
da gezici olarak görev 
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 ye 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 birMkte 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 olan projelere ya

rışma sonucunda önceden •belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi, 
b) Proje düzenleme giderleri : Kuruluşların kendi personelleri 

dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri ile ancak bilgisayâr-
larca hazırlanması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; 

Devlet Plânlama Teşki 
ve proje hizmetlerinin 
Programının Uygulanm 
kanlar Kurulu Kararm 
metotları yeniden düze 
lar ve Hükümet Progra 
let memurları dışından 
ile tespit edilecek tuta 

c) Bilirkişi, ekspe 
tirdiği bilirkişi ve eksp 
kararlarına ilişkin gide 
mallar 'ile Hazineye, int 
laboratuvar tahlil giderle 

d) Harita yaptırıl 
ler. ' 

e) İhale yoluyla y 
ile yapılan tarımsal mü 

f) Devlet malı d 
mesi mahallî örf ve â 
verildiği takdirde, sözl 

g) Devlet malı ge 
,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) Yadımcı 'hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurum: 

Iarıııın temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın bakım ve iş
letilmesi ile benzerlerinden kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yo
luyla gördürülmesi uygun görülenlere ilişkin giderler. 

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptıracağı araş
tırma, inceleme, etüd ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü 
giderler, 

«320. — Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri» ayrıntı koda 
ILa) Telefon, teleks, vb. ücret, tesis, bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
b) Fosta-tel'graf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler 
«330. — Taşıma Giderleri» ayrıntı kodu ^ 
III. a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 

taşıma giderleri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler 
daMd) taşıma giderleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama; ba
rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve İman giderleri dahil), 

b) Er ve 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 verilerek konaklama ve nakil ücretleri, askeri ceza ye 

tutukevlerinden peraken 
talarına sevk edilmesin 
buna ilişkin konaklama 
hayvanların taşıma, ba 
leri, geçiş ücretleri, yok 
paraları, şehir içi otobü 

«340. — Tarifeye B 

IV. a) İlan : Her 

b) Sigorta giderle 
lerine ilişkin olarak öd 
rının sigorta edinmemesi 

Ancak, 
aa) Yamçı, patlay 

yerlerinin sigorta giderle 
bb) Dış ülkelerde 

let malı eşyanın ve kir 
gorta zorunluluğu^ var 
veya kira ile tutulan y 
zorunluluğu konulmuşs 

cc) Dış kuruluşlar 
uygun gördüğü hallerde 

dd) Evrakı müspi 
gorta ve navlun giderler 



c) Komisyon, -

d) Kovuşturma giderleri; suçüstülere gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderler1}, 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 Kan 
^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
ğince 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 225S sayılı Ka
nunlar gereğince alınan 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 Kira'ları : Taşınmaz malların kira bedel

leri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
otomobil tahsis edileoier'in garaj kiraları; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, Hava 
Millî Savunma Bakanlığı 
lanacak binalar ve bunla 
giderleri, 

9.11.1983 tarih ve 29 
inci maddesi uyarınca çık 
netmeliği hükümleri çerç 

Ev sahibi tarafından 
rım bedelleri, tutulacak 
ve belediye vergi, resimler 

Dış kuruluşlar için k 
re devir, tazminat ve gar 

İlgili kanunMrda değ 
let Memurları Kanunu il 
nel Kanununa tabi olup 
personel tarafından, tems 
finin teklifi ve ilgili baka 
nutların mefruşat, elektri 
hariç tutulmak üzere kir 
göre belirlenen net aylığ 
Maliye ve Gümrük Baka 

b) Taşınır mal, ma 
makine, alet ve taşıt ki 
diğer giderler ve anten dir 



c) Nükleer yakıt kirası, 
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara 

ilişkin ternizik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılma
yan müşterek masraflar, 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onan
ım» ayrıntı kodu 

VI. a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme ile 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 
2.500.000 liraya kadar bakım ve onarımları ile onarım malzeme
leri, yedek parçalar; icabında mukavele ile teknik müesseselere 
ödenecek yillık bakım ve tamir giderleri; bunlara ilişkin diğer gi
derler, 

«370. — Bina Küçük Onarımı» 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 7.500.000 liraya kadar küçük onarımları. 

Sözü edilen taşınmaz malların 25.000.000 liraya kadar ayrı ve
ya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör 

onarımları, mevcut ele 
ve onarımları ve telefo 
lefon santralı hariç) te 
Noter «senedi ile kullan 
şınmaz malların getire 
ları ve Jandarma Gene 
liraya kadar yeni y 
400.000.000 liraya kada 
ilişkin her türlü inşaat 
yurt dışındaki şehitlikl 
ve tanzimi ile sair giderl 

Bu fıkrada öngörü 
alan Olağanüstü Hal B 
uygulanabilir. 

«380. — 1050 Say 
rıntı kodu 

Sadece Bütçe Kan 
Yasanın 48 inci madd 
rak : 

VIII. a) Beyiye a 

b) Oram Kanunla 

c) Mahkeme har 
dolayısıyla yapılacak g 



ödenecek harç ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, 
icra kovuşturmâlarıyla 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-
•sinip (c) ve (v) fıkraları bü kalemden karşılanmaz.) 

«390. — Diğer Hizmet Alımları» ayrmtı kodu 

IX. a) Telif, tercüme, derleme, patent hakları, kayıt yenileme, 
kitap, basılı veya basılacak eser inceleme ücret ve giderleri : Telif, 
tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri, paten/ haklan 
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) Dış kuruluşlar 
ödenecek ücret, prim, ikr 

cc) 657 sayılı Kan 
ce çalıştırılan geçici per 
ce sayım, propaganda ve 

<fd) Gelenekleri 
luluk duyulan çevirmen, 
ret, 'bedel veya thakedişl 
yarışmaların yapılacağı 
cak personele bu müsab 
ler, yurt içinde ve yurt 
ile yarışmalar ve .bunlar 
tılacak hâkem, antrenö 
ve yöneticiler ile bunlar 
gili (Bakanlar Kurulu Ka 
ödemeler, 



ee) 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 alımları, 

d) 5.7.1967 tarih ve 6/8517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan «Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük»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 »katılma giderleri; kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan 
kurs masraflarına katılma giderleri; kurumların üst yönetim görev
lileri ile İlgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle 'alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
tatil günlerinde yabancı di! 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 kuraları için ödenecek ders 
ücretleri (ücretin % 20'si memur tarafından ödenir.) 

g) Haber alma giderleri, 

h) Hazineye intik 
ca ödenmesi gerekli o 
karşılanamayan giderler 

ı) Özel Kanunlar 

j) 11.11.1983 tarih 
uyarınca Hükümet uy 
tırılan radyo ve televi 
lanması için gerekli her 

400. — TÜKETİM 
HARCAMA KALEMİ 

«410. — Kırtasiye, 

L a ) Kırtasiye, b 
leri : Hizmetin gerektir 
mal ve malzemelerin 
her çeşti tüketim malze 
ve yapımı ile bunlara iliş 

b) Yayın alımları 
rih ve 2527 sayılı Bas 
sayılan basma yazı ve 
aynı nitelikteki basma 
giderler, 

c) Baskı ve cilt g 
kı işleri 'ile cilt giderleri, 



«420. — Yakacak Alımları» ayrıntı kodu 
II. Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, mal

zeme ve yakıtların satın akna bedelleri ile bunlara ilişkin (Depola
ma, bakım, koruma, dağıtım dahil) giderleri, 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrıntı kodu 
III. Makine ve taşıtların işletilmesi l e 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 Ahudan» ayrıntı 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) gîderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için 
mutfak ve yemekhane levazımati alımına ilişkin giderler, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Jandarma dahil) 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 sakl 

«460. — Özel Mal 
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, karama, bakım, 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 işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek 
tazminatlar; hayvanları yok etme, gömme giderleri İle bunlara iliş
kin diğer giderler, 

c) TemrinTik malzeme alımı : Temrinlik malzeme ile ilgili her 
türlü giderler, 

d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme alımları : Hizmetin özelliği gerektir

diği halde diğer harcama kafeinlerinden 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 polisevleri, 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 gereçler 
yapım ve giderleri, 

aa) Silahlı Kuvve 
zeye çıkartılmasını ve 
türlü harp ve "destek t 
link sistemleri dahil) k 
üstü ve yeraltı mahall 
cek bina ve iskân testi 
inşa edilecek lojmanla 
her türlü ikmal mad 
kım ve dağıtımı ile bu 
imkânların, yerel kola 
bunlara ilişkin her tür 
şınmaz (silah, gemi, u 
ları, arazi ve tesis gibi 
destekleyecek malların 
leri, 

bb) Çeşitli kurum 
hizmetler karşılığı öden 

cc) Bütün savaş 
cekleri zararlar için ve 
cekleri zararlar dahil), 

dd) Savaş stoklar 
alımı ile bunlara ilişkin 



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, resimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, ter
sim, teksir ve tabı ile korunmalarınım gerektirdiği giderler, 

ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, 
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 
ahm, yapım, bakım, onanm malzemesi ve atış alanlarının onanm 
ve emniyeti ile ilgili diğer giderler, 

hh) Silahlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ve gerekse 
dış yardımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sistemi
nin yurt içinde yapılamayan 'beşinci kademe fabrika bakım ve re
vizyonlarının yurt dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort 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 tatb 
katla iîgili alım ve giderle 

d) 17.1.1938 tarih 
gerektirdiği giderler, 712 
züğün 119 uncu madde 

e) 9.6.1958 tarih v 
ve 6/3150 saydı Tüzüğü 
kqnulan giderler, aynı K 
derler, sığınak, bakım, 

f) 11.8.1982 gün 2 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsil, Ağ 
ayrıntı kodu 

VHI.V a) Temsil G 
amiderin takdiri esas ol 
giderler, 



İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili 
temsil giderleri ve cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedel
leri ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan 
kiralanan madenî çelenklerin kira bedelleri. 

b) Ağırlama giderleri : Yabancı temsilciler ve konukların ge
leneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konütlama ve konut-
laınmaîarının ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, 
verilecek ziyafet, 'hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafet
lerin gerektirdiği giderler, Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri 
tarafından gelecek resmî yabancı konuklara verilecek ziyafet gi
derleri; Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için ha
zırlanan programlar gereğince yapılan törenin gerektirdiği giderler 
ve bunlarda görev alanlara verilecek kumanyalar; konukların yur
dumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için görevlendirilen
lere yapılacak giderler. 

Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri he
diyeler 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 kura bedelleri, 

d) Tören Giderler 
olan benzeri törenlere i 
fer Bayramı ve benzer 
versiteler açılış törenlerin 

e) Organizasyon G 
lama, tören giderleri d 
reli kongre, konferans v 
ağırlama ve organizasyo 

f) Fuarların Diğer 
kalemlerinden karşılanm 
giderler, 

g) Tanıtma Gider 
aa) Yurdumuza ç 

yabancı basın, radyo ve 
yurt içindeki ağırlama, 
rüldüğü takdirde geliş ve 

bb) Plan, yıllık p 
uygulama giderleri : Y 
yon, uygulama ve izlen 
ram ve bütçelerin ulus 
türlü basın, yayın, bask 
fotoğraf, vesair araç, ger 



«490. — Diğer Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
kodu 

IX. a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve 
temiztik malzemelesiyle bunlara ilişkin giderler, 

b) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında 
fcuflamlan 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» ayrıntı kodu 

II. Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, 
değeri 20.000.000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar gibi çalışmaya iliş
kin makine alımına ait her türlü giderler, 

«530. — Yangından 
kodu 

III. Yangından kor 
her türlü giderler, (Bu ö 
maz.) 

«590. — Diğer Dem 

IV. — Büro malzem 
metin gerektirdiği diğer 
çamaşır makinesi, kazan 
dahil) alımlarına ilişkin g 

600. — MAKtNE-T 
CAMA KALEMİ : 

«610. — Taşıt Alımla 

I. 237 sayılı Kanu 
şıtlar. ile binek, otobüs, 
mutat ekipman giderleri 
hale getirilmesinin gerek 
taşıtlara ilişkin giderler, 
törü için Amerikan ihti 
nımı ile İlgili giderler; 



muayene giderleri; bölge makine parkları 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 hüzmet 
veren başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alın
masına ilişkin giderler, 

«620. — Makine, Tezhizat Alımları ve Büyük Onarımları» ay
rıntı kodu 

II. Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 

a) Maküne, teçhizat ve 'bunların yedek parçalarının satın al
ma, imal, montaj giderleri ile büyük onarımları ve tamlara 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 arttırılması amacına yönelmiş hizmet üre
timinde kulandan 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 île ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

' d) Yeni hizmete 
lerek yeni hizmete gir 
nızca büro ihtiyacı dı 
ve cihaz koruması için 
te giren öğretim, çalışm 
rasında belirtilen ihtiy 
kodundan karşılanır. 

Sanat modelleri sa 
nek, el sanatlarının g 
Sanayi ve Ticaret Bak 
canmak üzere Türkiy 

«630. •— Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl 
yetlerle ilgili «Dışalım 
faaliyeti ile ilgili olarak 

III. 1050 sayılı 
tarih ve 3483 sayılı K 
rasının (d) bendinin 2 
kredileri artıkları için 
tutulamaz. 



700. — YAPI, TESİS VE 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 satm alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastrüktürün 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 Ka 
rasının (d) bendinin 3 ü 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER ÖD 

«810. — Vergi Resim 
I. Diğer tertiplerin 

gi, resim ve harçlar dış 
işletmeye ilişkin vergi, r 
Hazineye ödenecek diğe 
ları ve giderleri formül 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer Öd 
kodu 

II. Kanun ve Kan 
nameler gereğince Dev 
çeşitli ödül, ikramiye, m 
meler, 

«830. — Gizli Hizm 

Sadece Bütçe Kanu 
Yasanın 77 nci maddes 
nak : 



III. a) Örtülü ödenek, 
b) 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 

ve MMî 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 
dahi) , 

«850. — Karantinaya Alınma ve Emniyet Nezaretinde Bulun
durma Giderleri» ayrıntı kodu 

V. Sağlık nedeniyle karantinaya alman kişilerle, çeşitli neden
lerle yurt içi yurt dışında emniyet gözetiminde geçici olarak tutu
lan kimilerin yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze 

ve gömme giderleri ( 
giderleri; terkedilmiş, 
lerle polisin görevi g 
polis gözetiminde kala 

«860. — NATO G 

Sadece Bütçe Kan 
metleri» faaliyeti ile ilg 

VI. a) Güney-D 
Hava Kuvvetleri Ko 
olarak kiralanan bin 
deki askerî temsilcilik 
Tür'k teşkilatı tarafınd 
hizmet ve temsil gide 
ifa edilen geçici göre 
mat) Karargâh perso 
lerinde görevlendirilen 
döşeme, demirbaş ve 
delleri ve diğer ulaşt 
Kanunla onaylanan s 

b) NATO asker 
yaretlerinde makam 
hizmetinin gerektirdiğ 

Söz konusu ihtiy 
pılmış olan giderlerde 
nemeyerek borca bırak 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alından ile Arkeolojik 
Kazı Giderleri» ayrıntı koda 

VII. a) 21.7.1983 tarih ve 2863 saydı 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 konulmaları için gerekli her tüıiü 
araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt iç 
şındaki millî anıtlarla m 
giderler, 

c) Devlet resim-he 
rulan jüri tarafından se 
ve heykeller ile Bakanlı 
ruluşlardan satın alınaca 
olan her türlü resim, tabl 

900. — TRANSFE 

«910. — Kamulaştır 

Aşağıda ayrıntılı o 
bu harcama kaleminden 
faaliyetlerle ilgili; 

I. a) Arazi, arsa, 
taşınmaz malların satın 
ve katma bütçeli daire v 
bunlara bağlı döner se 
leri ve diğer kamu kur 
nılabilir sahası 100 met 
dikkate alınarak bu sını 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Mede 
lar tesisi için denecek b 



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 tunlara ilişkin giderler, 

«920. — Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı kodu 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
II. a) iktisadî devlet teşekküllerine katılma paylarına ilişkin 

ödemeler, 

b) 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 dle kurulmuş özel statülü şirketlere katıl
ma paylarına ilişkin ödemeler, 

f) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

«930. — İktisadî Transferler ve Yardımlar» ayrıntı kodu 

' 101. - 200 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
III. iktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapı

lan iktsiadî transferler : 

a) İktisadî devle 
meler, 

b) Kamu İktisa 
ödemeler, 

c) Hükümetçe a 
rarları, 

d) Müdahale al 
ödemeler, 

e) Diğer iktisadî 

f) Kaynak açığı 
İşletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Ha 
mahallî idarelerin p 
18.6.1947 tarih ve 51 
reler Fonundan karşıl 
lacak yardımlara iliş 
meler, 

«940. — Malî Tra 
201 - 400, Kodlu 

IV. a) Katma b 
ilişkin ödemeler, 

b) Bağımsız büt 
c) Özel idarelere 

d) Belediyelere 



e) Fonlara katılma payları ve ödemeler, (Merkez Bankası nez-
dinde açılacak Kaynak Kullanımım 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.) 

f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası Kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
j) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma 

ile tersane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler, 
k) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel 

Bütçe ve DESÎYAB kanalı ile yapılacak ikraz ödemeleri, 
1) 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, 

m) 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, 

n) Devlet gelirleri 
layıcı uygulamalara geçm 
muhasebe sistemi üzerin 
cek personelin hizmet iç 
ma Değer Vergisi ve Ve 
Almanya İktisadî işbirliğ 
liği Fonuna yapılacak öd 
reği uluslararası kuruluş 
ödemeler, 

o) Eski Cumhurbaş 
pım giderleri. (Bu amaçla 
rük Bakanlığı Bütçesinin 
maya Maliye ve Gümrük 

«950. — Sosyal Tran 

401- 500 Kodlu faaliy 
V. a) T.C, Emek 

karşılıkları 1990 yılı için 
ve Gümrük Bakanlığınca 
dığı Kanununun 8.7.1971 
desi ile eklenen ek 20 i 
miyeleri, yönetim giderl 
Kuvvetleri Personel Kan 
re yapılacak ödemeler, 1 
sayılı Kanuna eklenen g 
lacak ödemeler; 1.7.1976 



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). 

t») T.C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere 
özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
île 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 güderlerine 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 üişkin 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 kendilerine yaptırılacak konser, resital ve 
sergi giderleri ile yapacaklan sanat gösterilerinde kendilerine refa
kat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte 

gidecekleri temsil, ko 
huliye ücretleri; taltif 
diyeler, sanatları ile i 
refakatindekilere öde 
yurt.içinde yetiştirile 
cırah Kanunu hüküm 
ge rakamının memur 
miktar üzerinden öd 
rencilerle, refakatind 
için tahsilde bulunaca 
nan öğrenci baremi ve 

i) Dernek, birli 
şekküllere yapılacak 
ile ATA Derneğine y 
Basın Derneğine yap 
Genel Müdürlüğü büt 

j) 657 sayılı De 
dayanılarak hazırlan 
kanlar Kurulu Kara 
cek Yardımı Yönetme 

k) Türk kültür 
aa) Türk kültür 

kin faaliyetlerle ilgili 
yın giderleri ile fotoğ 
tın alma ve yollama 



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, 

•b'b) 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 demeklere 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 konuşu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

nın önceden yazılı uygu 
ve kıırumîarca ülkemize 
derleri, 

gg) Türk kültür v 
feranslar, konserler, tem 
lunmak, Türk sanat ese 
oldukları ve ülkemizi y 
bit olan kişi ve toplulu 
yabancı ülkelere gitme 
profesör, öğretmen ve 
nın çağıranlar tarafında 

hh) Türk kültür v 
lerde düzenlenecek serg 
satın alınacak yaymlar, 
nıtıcı her türlü malzem 
terileri için görevlendiri 

ü) Dış ülkelerdeki 
gülerinin geliştirilmesi v 
amacıyla yapılacak gide 
ve teşekküllere yapılaca 
den temin olunacak ilim 
yollukları, ilgili faaliyet 
lan ödenekten gerek gö 
ve Başbakanlığın uygun 
Örtülü ödenekle ilgili t 



fanlabilir.) 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 yabancı 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 olduklan anlaşılanların ani ve 
ciddî müdahaleyi gerektiren, tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç du
rumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik danfşma, avukat ücretleri ile bulundukları ülke
deki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanhğının 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.'nun 133 üncü madde hükümleri dai
resinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil za
manındaki resmî döviz kuru üzerinden tahsil edilir.) 

Çalışma ve Sosyal GüVenMk Bakanlığı Bütçesinin Yurtdışı işçi 
Hizmetleri Faaliyetleriyle ilgili olarak, yabancı ülkelerddki işçileri
mizin haklarını korumak amacıyla hukukî danışma ve avukat üc
retleri, yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri anlaşılan işçilerimiz 

ve aile fertlerinin cenaz 
rafları, 

m) Dış ülkelerde 
ülkelerde siyasî alanda 
mesi veya etkisiz hale 
pılacak ödemeler, kitap 
tın alınması, bastırılmas 
lanması, film yaptırılm 
özel gazete nüshaları il 
leri; (Bu tertibe konula 
Bakanlığının teklifi ve 
Bütçesinin «830 - a ört 
tibine Maliye ve Gümr 

Yapılacak anlaşma 
için gönderilecek uzma 
ve gidiş dönüş yollukla 
beslenmeleri için yapılac 

n) ' Üniversite büt 
nu» faahyetindeki öden 
17.8.1983 tarih ve 2880 
re Öğrenoi Harçlar Fon 
tarılır. Bu fona aktarılan 

«960. — Borç Ödem 
500 - 600 Kodlu faa 
VI. a) iç Devlet bo 
bjj İç Devlet borçl 



— R/27 — 

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 cari giderler geçen yıllar borçları, 

g) Yatırım giderleri geçen yıllar borçları, 

h) Transfer giderleri geçen yıllar borçları, 

i) İlama bağlı borçlor; 
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 Kanunla 
mesine karar verilen hak 

cc) 6.6.1985 tarih 
rınca yapılacak ödemele 

j) Geri verilecek p 

k) Faiz, acyo, pa 
Hazine cari hesaplarını 
leri için çeşitli kanunlar 
bonoların faiz, komisyo 
nece bankaların yaptır 
misyonlar, 2974 saydı T 
necek faizler, 

1) Diğer borç. öde 

->• ^>»-<ı 





T - Cetveli 
(Kanunların Satm Alacakları Taşdlann Ortalama Satın A 

Bedellerini Gösterir Cetvel) 





T/3 — 

Sıra No. 

1990 YILI 

T — CETVELİ 

(Kurumların Satm Alacakları Taşıtların Ortalama Satm Al 
BedeDerini Gösterir Cetvel) 

Taşıtın Cinsi 

1 — a (*) Binek otomobil 
1 — b <**) Binek otomobil 
2 — Binek otomobil 
3 — Station-Wagon 
4 — Arazi - Binek (En az 4 eîn çok 8 kişilik) 
5. — Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
6 — Kaptı-kaçtı (Arazi) 
7 — Pdck-Up (Kamyonet) (§oför dahil 3 veya 6 kişilik) 
8 — Pick - Up (Kamyonet) (Arazi hizmetleri için şoför dahil 

3 veya 6 kişilik) 
9 — Panel 

10 — Otobüs (En az 20 üslük) 
11 — Otobüs (En az 36 kişilik) 
12— Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
13 — Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg4 

14 — Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 17 000 Kg. 
15 — Ambulans 

Diferans 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 
4 X 

6 X 2 -
4 X 



Sıra No. Taşıtın Cinsi 

— T/4 — 

16 — Ambulans arazi hizmetleri için 
17 — - Fick-Up (Kamyonet) Cenaze arabası yapılmak üzere 
18 — Motorsiklet 45 - 250 cc'lik 
19 — Motorsiklet en az 600 cc'lik 
2 0 — Bisiklet 
2 ! — a Güvenlik önlemli binek otomobil >(Cinsi ve fiyatı Maliye 

ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

21 — ib Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirîienir.) 

(*) ^137 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ma
kamlar için, 

(**) 237 saydı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç 
sıradaki makamlar için. 

Önemli Not ; 
Bu cetvelde gösterilen azamî fiyatlarda bu yıl içinde değişiklik yap 

maya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Diferansi 

4 X 4 
4 X 2 



Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ( 

1990 Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan v 
Raporu (1/618) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/101 -1945/04871 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANL 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 



/ 

/ 
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1990 YILI 
MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPOR 

1990 yılı Ekonomik Programının hazırlanmasında, hızlı, dengeli ve istikrarlı bir kalkınm 
rilmesi, 'işsizliğin, bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklarının azaltılması esas alınmıştır. 

1988 ve 1989 yularında, sağlıklı bir üretim - tüketim dengesinin kurulması, istikrarlı b 
ve ödemeler ^dengesinin yapısal sorunlarının çözülmesi, uygulanan maliye, para - kredi ve ka 
muştur. 

1990 yılında toplam kaynaklarda % 5.7 oranında reel bir büyüme planlanmış, sabit se 
turan kamu ve özel sabit sermaye yatırımlarında sırasıyla % 6.0 ve % 8.2 oranlarında artışl 

1990 programı, toplam tüketimin % 41 oranında artması esasına dayandırılmıştır. 1990 
tüketimin % 4.0 oranında artacağı talimin edîlmiştir. 
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1. 
2.. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

GSMH 
Dış (kaynak (1) 
Toplam (kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 
— Kamu 
— Özel 
Stok Değişmesi (1) 
— Kamu 
— Özel 
Toplam yatırımlar 
— Kamu 
— özel 
Toplam tüketim 
— Kamu 
— Özel 

KAYNAKLAR -

1987 

96.822.7 
1.115.9 

97.938.6 
24.560.3 
13.394.3 
11.166.0 

1.269.6 
402.5 
867.1 

25.829.9 
13.796.8 _ 
12.033.1 
72.108.7 

8.630.0 
63.478.7 

HARCAMALAR DENGESİ 
{1989 fiyatlarıyla) 

1988 

100.154.3 
— 2.128.9 

98.025.4 
24.165.8. 
11.510.3 
12.655.5 

— 119.2 
— 519.9 

400.7 
24.046.6 
10.990.4 
13.056.2 
73.978.8 

8.814.7 
65.164.1 

(Milyar TL.) 

1989 
(2) 

101.953.1 
— 2.968.2 

98.984.9 
23.335.5 
10.333.1 
13.002.4 

— 408.3 
— 651.8 

243.5 
22.927.2 
9.681.3 

13.245.9 
76.057.7 
8.842.3 

67.215.4 

-

1990 
(3) 

107,764.4 
— 3.159.9 

104.604.5 
25.020.3 
10.951.4 
14.068.9 

396.5 
149.3 
247.2 

25.416.8 
11.100.7 
14.316.1 
79.187.7 
9.276.3 

69.911.4 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini, 1989 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

- 5. 

6. 

7. 

GSMH 
Dış kaynak (1) 
Toplam kaynaklar 
Salbit sermaye yatırımı 
— Kamu 
— özel 
Stok değişmesi (1) 
— Kamu 
— Özel 
Toplam yatırımlar 
— Kamu 
— Özel 
Toplam tüketim 
— Kamu 
— Özel 

1987 

58.390.0 
840.3 

59.230.3 
14.093.9 
7.547.4 
6.546.5 

754.4 
239.2 
515.2 

14.848.3 
7.786.6 
7.061.7 

44.382.0 
5.320.0 

39:062.0 

KAYNAKLAR - HARCAMAU 
(1989 fiyatlarıyla) 

1988 

100.154.3 
— 2.128.9 

98.025.4 
24.165.8 
11.510.3 
12.655.5 

— 119.2 
— 515.9 

400.7 
24.046.6 
10.990.4 
13.056.2 
73.978.8 

8.814.7 
65.164.1 

(Milyar TL.) 
1989 

(2) 

172.545.4 
— 2.619.4 

171.020.3 
38.202.0 
17.014.3 
21.187.7 

— 690.9 
— 1.102.8 

411.9 
37.511.1 
15.911.5 
21.599.6 

133.509,2 
18,191.1 

115.318.1 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
J2) Gerçekleşme tahmini, 1989 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. . 

DENGESİ 

1990 
" <3) 

280.865.9 
— 2.619.4 

278.246.5 
63.010.3 
27.739.3 

35.271.0 
1.033.2 

389.0 
644.2 

64.043.5 -
28.128.3 
35.915.2 

214.203.0 
33.147.1 

181.055.9 





1990 YILI 
Bütçe Kanunu Tasarısı Gen 
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1990 MALI YILI BÜTÇE KANUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Altıncı Beş Yılık Kalkınma Planı ve 1990 Yılı P 
Tasarıda, hızlı ve dengeli bir büyümenin' tesisi ile fiyat istikrarının temini göz önünde bulundu 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmasına 1990 yılından itibaren başlanacaktır. 
içinde gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği, bölgesel ye yöresel gelişmişlik farklarım azaltmak 
kabet ortamını tesis etmek, üretim kaynaklarım en etkin şekilde ku/llanmak, kamu yatırımlar 
sosyal altyapıya kaydırmak, tüketiciyi gereği gibi korumak, tasar rufları artırmak, özel kesim 
mek, Türk parasının knovertibl hale gelmesi için gerekli ortamı oluşturmak, Avrupa Toplu 
mak, sermaye piyasasını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, dış ticarefcüejci iyileşmeyi sürdürmek 
ve rekabet gücü olan bir yapıya kavuşturmak, eğitim, sağhk, kültür ve sosyal güvenliği geliştir 
dadır. 

1990 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Kalkınma Planının temel hedefleri yanında, ülkenin için 
mik şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bütçe tasarısında geMr ve gider poflBt 
birlikte, para ve kredi politikalarıyla uyum içinde olmasına özen gösterilmiştir. 

Tasan ile kuruluşlara, Kalkınma Planı hedefleri yanında^ mevcut gelir ve nakit imkânları 
nak tahsisi yapılmıştır. - ' 
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1990 MALÎ YILI BÜTÇE KANU 
TASARISININ MADDELERİNE 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Geriel bütçeye dahil daıireterin 1990 malî yılında yapacakları hizmetlerini 

miktarını belMemektedir» 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin 1990 malî yılı gelir tahminlerinin yer aldığı (B) cetveli 

Denge 
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı le tahmin edilen gelirler 

ile karşılanacağına daiir hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Madde ile bütçe ödeneklerinin kullanımında tasarrufun sağlanması, tuta 

yürütülmesi, giderlerinin yansından fazlası Hazine Yardımı ile karşılanan özel kanunlar ile k 
ramlarının düzenlenmesi, harcamaları ve istihdam esasları yönünden gerekli standartların 
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larında Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. Özel idareler, belediyeler, döner se 
şebbüsleri için de geçerflli olan bu hükme ilaveten, fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenm'ediği 
jjelir kaydına ilişkin hükme yer verilmektedir. 

Ayrıca, genel ve katma bütçeli kuruluşların Türkiye Elektrik Kurumu ile büyükşehir b 
letmelerine olan borçlarının ödenmesini teminen borçlu kuruluşlar bütçelerinde bu amaçla öz 
liye ve Gümrük Bakam yetkffli Mınmaktadiı. 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı' 
MADDE 5. — Ödeneklerin dağıtım ve kulanım esasları ile ilgili ilkeler tespit olunma 

ma planı ve yıllık programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayışı 
verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin, bazı isti 
nın Bakanlar Kurulunca kesimesine, kesilen bu maktarın Maliye ve Gümrük Bakanlığı bü 
mesine ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarının iptal edilmesine dair husu 
kmmnaktadır. 

Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşl 

alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşeb 
tasarruf eden kuruluşların, gefllir ve gider tahminlerini, malî tablolarını ve birbirleriyle olan a 
vermeleri konusunda hüküm getirilmektedir. 

Ayrıca, Malîye ve Gümrük Bakanı adı geçen idarelerin her türlü malî işlemleri ile ilg 
de inceleme yaptırmaya ve incelemeler sonucu gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gere 
rin uygulanmasını Memeye yetkili kılınmıştır. 
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Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 
MADDE 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesind 

ve aımaçlar içki genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve G 
rinde yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen B 
dir. 

Bu yasal dayanak çerçevesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan acil ihtiyaçların aksatılma 
Mliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan «Yatırımları Hızlan dıırma Ödeneği» ve «Ye 

t bilecek ödeneklerin ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında uyulacak usul ve esaslar 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesindeki «Etüt ve Proje Hizmetleri» ve 

tiplerine konulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — Yıllık programlara dahilî projeler dışında herhangi bir projeye yatırım 

belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu olarak verilmesi durumunda, b 
lanıilacağına ilişkin esas ve usuller belirlenmektedir. İlgili Bakanın onayı ile il Özîel idarelerin 
leştirilmesi uygun görülen projelerin bedellerinin ilgili il özel idaresine ödeneceğine ve yıllık 
de yapılması zorunlu değişikliklerin, «1990 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
usullere uyularak yapılacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, Emnüyet Genel Müdürlüğüne, yılı programlarına dahil yatırımların 
gerekli gördüklerini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, ken 
mektedir. 

Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, SaihM Güve 

kilatının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek akaryakıt ve madenî yağlarla, savaş a 
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faza Teşkilatı ihtiyaçları için yurt dışından ailınacak bir kısım malzeme ve cihazın vergi dış 
almaktadır. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

ne Yardımı tertiplerine ödendk ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazdan 
anlaşdan kısımların iptali ile Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idareleri 
ıgenel bütçeye gelir yazılacağına dair hükümler yer almaktadır. 

Ayrıca, Hazine Yardımı alan katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 saydı Kanunu 
rak eklenen ödeneğin Hazine Yardımı üe üişkdendirilmesi sağlanmaktadır. 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 
MADDE 12. — 237 saydı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullan 

tasarruflu bir bütçe politikasının izlenmesine yardımcı olmak üzere, uyulması gereken düzen 

Ayrıca Başbakanlık; taşıt edindmesi, kullandması ve elden çıkarılması gibi konularda 
lemleri almaya, ve ilgüi kuruluşları, görevlendirmeye yetkdi kdınmaktadır. 

PTT ve Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — PTT Genel Müdürlüğünce sağlanan (Telefon konuşma ve teleks ü 

dahü dairelerle katma bütçeli idarelerden, normal tarifenin yansı oranında tahsü eddmesine 

Tasıarının (b) fdcrası de de, Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri de bunların 
yükümlü oldukları ade fertleri dahil) tasanda saydan tedavi kurumlarında yapdan tedavd 
nın görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek nuktarlar ve esaslar 
mu İktisadî Teşebbüslerinde çalışanlar bakımından uygulanmayacağı belirtdmektedir. 
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Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 14. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet 

nümde bulundurulacalk esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına uygun o 
konuları ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespitine ilişkin aç 

Özelleştirme ile İlgili İşlemler . 
MADDE 15. — 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun çerçevesinde Yüksek Planlama 

233 saydı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil müessese, bağlı ortaklık, işlet 
larının tasfiye, devir ve satış bedellerinin Hazineye ayrılacak bölümünü, ayrıca, 6183 say 
de mülkiyeti Hazineye geçen gayrimenkuUerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden el 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükümlere yer verilmektedi. 

// Özel İdare ve Belediye Paylarının Borçlarına Mahsubu 
MADDE 16. — 11 özel idareleri ve beledyeler ile bağlı kuruluşlarının 6183 sayılı Ka 

sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut veya doğacak borçlan ve kamu iktisadî teşeb 
borçlarının, Maliye ve Gümrük Bakanlığının talebi üzerine tiler Bankasınca 2.2.1981 tar 
re bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara nakden veya hesa 
rük Bakanının büyülkşehir belediyelerinin ve bağlı kuruluşlarının aynı mahiyetteki borçla 
sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesmesine ve gerektiğinde vergi borç 
ihtiva etmektedir. 

Maddede ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumunun, belediyelere satmış olduğu elektrik be 
nı 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Kanun gereğince ilgili belediyelere ödemesi gereken Ele 
mahsup suretiyle tahsil etmeye yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 

Belediye Paylarının Bütçeye Gelir Kaydı ve Dağıtımı 
MADDE 17. — Belediyelerin hizmetlerini gerektiği gibi yürütebilmeleri, sahip olduk 

rektirdiği bu kaynakların belediyeler arasında eşit bir biçimde dağıldığım söylemek güç 
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kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan belediyeler, hizmetlerini gereği gibi yürütebilmeler 
mektedirler. 

Maddede, 2.2.1981 tarih ve 2380 ve 27.6.1984 tarih ve 3030 saydı Kanunlar uyarınca, 
lamı. üzerinden belediyelere ayrılan payların % 10'unu bütçeye gelir kaydetmeye ve bütç 
lere yardım yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Gayrimenkul Satış Bedelleri 
MADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendiler 

menkullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ve 
ilgili oldukları kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeleştirilmesine ilişkin hükme ye 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
. Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

MADDE 19. :— 1050 saydı 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 20. — 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesi 

ekli cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ügili Bütçe Kanunlarının met 
hüküm çerçevesinde, Bütçe Kanununa eklenen (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (i), (K), (M), (O 
lamalar yer almaktadır. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 21. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması 

ler için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işar 
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ve harcama kalemlerinin açılabilmesine, gerdktiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kes 
sağlamak üzere teklif olunmaktadır. 

Aktarma 
MADDE 22. — Personel giderlerinin malî yıl içinde program, alt program, faaliyet ve 

mesi, genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yür 
bilmesi, kuruluş bütçelerinin (100-Personel giderleri) tertiplerinde ki ihtiyaç fazlası ödenekl 
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin Yedek Ödenek tertibine aktarılması ve 1990 Yılı Pr 
lu olarak, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında ak 
rük Bakanına yetki verilmektedir. 

Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Millî Sav 
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri 

MADDE 23. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil G 
pacakları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma yapılm 
yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir 
ödeneğin ilgili tertipler arasmda aktarılması, kamu kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması 
lenmesi ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işlemlerin yapılm 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 24. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikleri 

Muhasebei Umumiye Kanununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderler 
itibariyle diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hük 

Kamu Ortaklığı Fonundan. Sağlanacak Kaynaklar 
MADDE 25. — Yüksek Plânlama Kurulunca, 2983 saydı Tasarrufların Teşviki ve K 

kında Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı tesislerinin finansmanı için öngörülen kayn 
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lere yer verilmekte, ayrıca, 2983 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan anapara iadeli Gelir 
nın yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edileceği hükme bağlanmaktadı 

Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 26. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin 

ve İçişleri Bakanlıklarına (Jandarma Genel Komutanlığı) gelecek yıllara geçici yüklenmeler 
let İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış bulunmaktadır. 

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 edilec 
pılması, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödteneklerden Sav 
ve adı geçen Fon'dan Hazineye yatırılacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile g 
ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Ayrıca, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğü için satın 
ilgili bütçeleştirme işlemlerine yer verilmektedir. 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 27. — 1989 yılı sonu itibariyle könvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden 

leri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe gerekli mal ve hizmetlerin alımında kul 
gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarları devren ödenek kaydetmeye Mali 
hükme yer verilmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
şılıkları 

MADDE 28. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gevenli 
nacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek havaala 
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nacak paraların bütçelerine ödenek kaydedilmesi, yılı içinde harcanamayan kısımların ertesi 
samaktadır. 

Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler 
MADDE 29. — Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lirası 

naklardan bağış ve yardım .yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetm 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko 
nın ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu Ue sağlanacak malzeme bedelle 
re yer verilmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 30. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve yurt dışın 

konulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini belirleyen hükme yer verilmektedir. 

Özel Ödeneklerin İptali 
MADDE 31. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle, diğer özel ödeneklerden tahsis ama 

sis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları ve bunlar dışında olup da 8 000 
de harcanmayan ödenek artıklarının iptal edilmesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanına 

Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 32. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner se 

tının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın kullanılmayan geçmiş yıl kârları 
tırtmaya ve sıfıra kadar indirmeye Maliye ve Gümrük Bakanını yetikili kılan hükme yer 
yatırılmaması halinde uygulanacak- cezaî usuller belirlenmektedir. 

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Fazlaları ile Fonlardan Bü 
MADDE 33. r— T.C. Merkez Bankası NATO Hesabında toplanan paralardan uygun 

Fonu»nun gelir fazlalarının Gelir Bütçesine gelir kaydetileceğine dair hülkme yer verilmek 



Madde ile ayrıca, Kanunlarla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan f 
düşük oran tespiti gereken hallerde, yaptırılacak incelemeye istinaden Başbakanın onayı ile b 
detmeye, Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

Maddeye eklenen diğer bir hükümle de genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kur 
lara yaptıkları ödemeler veya fonlar hesabına tahsil ettikleri tutarlardan % 40 oranına kadar 
ve usullerle, süreleri tespit etme konularında Maliye ve Gümrük Bakanına yetki verilmektedir. 

Petrolden Devlet Hakkı 
MADDE 34. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı saihiplarinin ö 

Genel Müdürlüğü gelüri olaraik gösterilmiştir. Bu hükümle, söz konusu gdir-terin genel bütçe 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kaım^ Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçlan 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE 35. — a) Devfet borçlaırının yönetiminin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınc 

,'b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bütçe kanunu taısansın 
iç borçlanma aktine, aynı sürede iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ite ilgitendSr 
larda izletmeye yetkili olduğu, 

c) Devlet iç ve dış borçları faiz ve genel gMerlerinin bütçeye konulan ödeneklerle karşıl 
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlarım bu Kanunun Devlet borçlarının yönetimi ite i 

vesinde ödeneceği, 
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e) Devlet borçlarının uygulama, sonuçlarının ilgli yıl kesimhesap cetveli ile birlikte T 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ile ilgili- usul ve esaslarım ne şekilde dü 

maktadır. 

İç Borçlanma 
MADDE 36. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakamn malı yıl i 

aktinin miktarına işaret olunmakta, ayrıca, bütçe kanunu tasarısı ile tespit olunan yetki sı 
lerfinin özeiEkterine işaret edilmekte ve Devlet tahvilleri ile Hazine bonolanyla ilgili hüküml 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 37. — 2974 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üsidenffi 

anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet iç 
ödemiöîerinü «Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı için 
devretmeye Haizine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili kılınmaktadır 

Dış Borçlanma 
MADDE '38. — 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 bütçeîeştMlteaeğİ'rie dair hükme, ve borçlanmalarla ilgili sözleşme taşanlarında uy 
ite ayrıca finansmanı dışardan sağlan u ak gerçefcleştinâleceik işlerin, özel kanun, kararname v 
bfieceğiöe dair hüküm getirilmektedir. 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 39. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan bor 

minin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör kurumlarına Jkra 
den yapılması gereken geri ödemeleri sağlamaya, uluslararası kuruluşlarca kamu kurumlan 
bancı ülkelerde teminat mektubu vermeye, özel sektör kurumlanna verilecek kredilere trans 
lığa kavuşturulmaktadır. 
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244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 40. — Dış finansman miktarını artırmak ajnacıyHa Türkiye Cumhuriyeti adın 

maya Balkanlar Kurulunu yetkili kılaa 244 sayılı Kanunun kapsamının genişletilmesi amaçlanm 

Hibe Anlaşmaları 
MADDE 41. — Yabancı ülkeler ve kuruluşlar ite hibe anlaşmaları yapılmasına Hazine v 

duğuna dair hükme yer verilmektedir. 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 42. — Ödemeferira zamanında yapılabilmesini sağlamak ve tahsilatın gösterec 

mesüni önlemek üzere mallî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kurum 
bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, satılacak Hazine bonalan 41e ilgili esas ve usulleri t 
vadeli avans aJmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı yetkili kılm 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 43. — Saymanlıkların Hazine hesaplan dışında kalan mal varlıkları, emanetler 

kaydettirmeye ve konuya ilişkin gerekli önlemleri almaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkili k 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna Ödemeler 
MADDE 44. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinde'M Kaynak Kıüanimımı De 

alan ödeneğin, amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, bu Fona aktarılmasına dair hükme 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 45. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların İSdeme şekli ve usulle 

kında açıklamalara yer verilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 46. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahi kuruluşlarm 

eden tutarların, anılan Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen krsıtlamaüara bağlı olmaks 
yer verilmektedir. 

Madde üe ayrıca, yukarıda belirtilen kuruluşların 1988 ve daha önceki yılîara ait 'kâr pa 
bütçemin gedik ve gidenleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ö 
konusundaki işlemlere yer verilmektedir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye, Değişikliği 
MADDE 47. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçekleş 

yatırım ve finansman programlarının gereMeıini yerine getirmek, 2974 sayılı Kanun iie 233 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine Yapılacak İktisadî Transferler ve Yardımlar 
MADDE 48. — Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktis 

lindeki ödemelerin Veraset ve intikal Vergisi Kanununa göre vergi tendiriilmesMİi! önleyici hük 

Hazine Kefaletleri . 
MADDE 49. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin hükümet tarafın dan destekleme atanları ve 

yaçlarını karşılamak için yapacakları borçlanmalara Hazint kefaleti verilmesine dair hükme ye 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personetine İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Haklan 

Katsayılar ve Yurt Dişi Aylıkları 
MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine i 

kamlarla ek göstergelerin aylık tutara çevıriknesînde uygulanacak katsayı; memleketin ekonom 
letin malî imkânları yanımda Bakanlar Kurulunca belirlenecek yan ödeme katsayısı İ e burfla 
yarısı için yeniden beMrlenebilme imkânı da dikkate alınarak tespit edilmektedir. Yine bu mad 
uygulanacak katsayı da ayrıca belirlenmektedir. 

Madde ile ayrıca, yurt dışı aylıkları ve ödeme esasları açıklanmaktadır. , 

İkramiye ve Diğer Ödemeler 
MADDE 51. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği hak sahiplerine öde 

lacak yöntem üe Devlet Tiyatrosu edebî kurul üyelerinin toplantı ödeneği miktarı beMenm 
nunu gereği hak sahiplerine ödenecek fazla çahşma ücreti konusunda uygulanacak esas ve u 

Tayın Bedeli 
MADDE 52. — Bata Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Dair 2155 Sayılı Kan 

günlük er istihkakının bir aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şeMlde ödenec 
.gösterge rakamının memur aylık katsayısı üe çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçmeyece 
ve ebelerinin kazandan iaşe edilemeyenlerinin de bedelen iaşe edileceklerine dair hükme yer ve 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 53. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeK idareler, bunllara bağdı döner serm 

kefalet sandıkları ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ö 
ların kullanım usul ve esasları ile sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma ilkeleri açıklanmak 

Madde ile sürekli işçi kadrolarından boş bulunanların açıktan atama yoluyla kulanjflima 
görüşü üzerine Başbakanlıktan izin.alınma zorunluluğu da getirMmektedîr. 

Ayrıca, genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanlığı kadrolar 
bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolardan Malîye ve Gümrük Bakanlığınca uygun g 
lığın kadro cetvellerine eMenebiteceğhıe dair hükme de yer verilmektedir. 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 54. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku 

nunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma_ bütçeli kuruluşların transfer tertiple 
ruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kal 
personelin genel çalıştırma esasları ile I g ü usul ve esaslara ait hükümler yer almaktadır. 

Geçici İşçi Ücretleri 
MADDE 55. — Kurumların geçici işçi çalıştirabilmeleri konusunda gerekli vize işleml 

yer verilmekte ve vize. işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamayacağı ve ödemede bulunuî 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçları 
MADDE 56, — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde müdbîr sebeplerle takip ve t 

vere Encümenince siMnmesline karar verilen kişi bor şiarının kayıtkrdan çıkarılmasına ve t e i n i n 
ğma dair hükme yer veriftnektedBr. 

Devlet Hesaplarında Kuruştu İşlemler 
MADDE 57. — Devletin aılacak ve borç hesaplarında lira kesirlerinin atılmasını sağlamak am 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 
MADDE 58. — Mevzuatına uygun oSasrak 1990 ve daha önceki yılarda açtıritan akreditif 

nuna kadar sonuçlandırılmasına ve bu konudaki diğer işlemlere yer verilmektedir. . 

Teminatlarla İlgili İşlemler 
MADDE 59. — 1972 madî yılında alındığı hadde iade edilmemiş veya gelir kaydedilememüş 

lirlenmektedir. 

Vergilerle İlgili Hükümler 
MADDE 60. — Madde üe 828 sayılı İthalde Alınacak Daim ga Resmi Hakkında Kanun 

31.12.1990 tarihine kadar uzaütaatotadır. .. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 61. — 3093 sayılı Türküye Radyo - Televizyon Kurumu Gelüirleri Kanununun 4 

3,5 oranının 1990 yıhnda yüzde 1 olarak uygulanacağı, Bakanlar Kurulunun bu oranı yüzde 3,5'a 
azaltmaya yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 
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Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 62. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda, saymanlara! verilen göre 

de müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esaslan belirlemeye Maliye ve Güm 
madde ile saymanlar hakkındaki sorumluluğun, devredilen işlerle ilgili olarak, görev ve y 
ifade edilmektedir. 

Adalet Fonundan Sağlanacak Mesken Kredisi 
MADDE 63. — 27.5.1988 tarih ve 3454 sayılı Kanunla kurulan Adalet Teşkilatını Güçle 

rulunca beftfenecek esaslar dairesinde, adalet mensuplarına mesiken kredisi verilebileceği kon 

Kutlama Törenleri Harcamaları 
MADDE 64. — Maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf amacıyla ku 

maüaırına dair hüküm yer almaktadır. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 65. — Malî yıl içlinde imkânların elvermemesi nedenliyle uygulanmayacak ve 

uygulanacak hükümlere yer verlmektedir. 

Yürürlük 
MADDE 66. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe gireceğini belir 

Yürütme 
MADDE 67. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarım belirtmektedir. 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 
1990 YELE GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında Gelir Vergisi tahsilatınm 8 trilyon 850 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklen 

ki artış seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda alına 
ğun vergi denetimlerinin ve hayat standardı esası uygulamasının tahsilat üzerindeki müspet e 
15.1 oranında bir artışla Gelir Vergisi tahsilatının 15 trilyon 550 milyar liraya ulaşacağı tahmi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişm 

YH 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahminî 

1.128.723.1 
1.450.000.0 
1.750.000.0 
2.940.000.0 
4.930.000.0 
7.850.000.0 

* Miktar 

1.069.256.7 
1.323.720.3 
Z103.713.2 
3.092.814.9 
4.800,886.3 
8.850.000.0 (*) 

F a r k 

+ 189.640.4 
+ - 254.463.6 
+ 779.992.9 
•-H. 989.101.7 
+ 1.708.071.4 
!+• 4.049.113.7 

O 

+ 
..,+ 

+ 
.+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında Kurumlar Vergisinden 4 trilyon liralık tahsilat tahmin edilmektedir, ülk 

ki büyüme, vergi kanunları değişiklikleriyle kurumlaşmanın teşviki, etkin denetim ve tahsila 
de tutularak Kurumlar Vergisinden 1990 yılında 7 trilyon liralık gelir elde edilmesi beklen 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

255.000.0 
385.000.0 

1.050.000.» 
1.300.000^0 
1.850.000.0 
3.250.000.0 

G 

Miktar 

271.736.2 
448.038.3 
949.160.0 

1.331.542.5 
2.117.632.4 

E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

4.000.000.0 (*) 

F a r k 

i+' 56.722.8 
+ 176.302.11 

!+ 501,121.7 
t+' 382,382.5 
+! 786.089.9 
+ 1.«82.367.6 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞİTLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : 4» 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yanısır 

rak 1990 yılmda bu kaynaktan 300 milyar lira gelir sağlanabileceği tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

65.000.0 
30,000.0 
50.000.0 
80.000.0 . 

140.000.0 
180.000.0 

G E R ç E K L E § 

Bir öncdkî yıla. göre değişm 

Miktar 

9.513.2 
16.600.9 
43.277.1! 
50.652.3 

120.731.6 
180,000.0 (*) 

F a r k 

+ 
!+'' 
+ı 
+! 
+ 
1+' 

1;159.5 
7.087.7 

26.676.2 
7.375.2 

70.0793' 
59.268.4 

O 

+ 
:+ 
+ 
:+ 
.+ 
•+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Veraset ve intikal Vergisinden 1989 yılında sağlanacağı tahmin edilen 40 milyar liralık 

60 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MByon TL.) 

Yd 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

5.000.0 
7.000.0 

10.000.0 
10.000.0 
25.000.0 
40,000.0 

G E 

Miktar 

5,725.3 
7.374.4 
9.864.6 

17.160.2 
26.635.6 
40.000.0 (*) 

R Ç E K L E $ 

Bir önoefly yıla göre deği 

F a r k 

+ 
+ 
+' 

• :+' 

'+' 
+ 

747.2 
T.Ö49.1 
2.490.2 
7.295.6 
9.475.4 

13.364:4 

. 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 33 — 

Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER 
VERGİSİ Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında bu vergiden 4 trilyon 200 milyar liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. D 

samına giren mal ve hizmetlerin üretim miktarları^ ekonomideki gelişme, yapılan yoğun ve y 
cihaz kullanınunm yaygınlaştırılması ve vesika düzeni İle ilgili olarak alınmış bulunan tedbir 
ratle benimsenmiş ve yerleşmiş olması ve tahsilat sonuçlan dikkate alınarak 1990 yılında bu 
edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değüişjm 

Yrf 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

230.000.0 
875.000.0 

1.600.000.0 
2.750.000.0 
4.250.000.0 

Miktar 

566.860.4 
1.039.749.3 
1.562.795.8 
1660.498.9 
4.200.000.0 (*) 

F a r k 

:+' 472.888.9 
+ 523.046,5 
.+ 1.097.703.1 
+ 1.539.501.1 

O 

+ 
+ 
+ 
+ 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahran. 
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Gelirin Çeşidi : EK VERGİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu verginin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri dikkate alınarak, 1990 

lir elde edilebileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E N 

Bir önoelki yıla göre deği 

Yıl Bütçe tahminî Miktar F a r k 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

170.000.0 
270.000.0 
280.000,0 
400.000.0 
560.000.0 

124.031.0 
177.936.3 
264.443.7 
287.547.5 
530.000.0 (*) 

+ 
+ 
•+i 
+: 

—. 
53.905.3 
86.507.4 
'23.103.8 
242.452.5 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde üretilen ve ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının, el değiştirmelerin son yıllarda 

bu kaynaktan bir önceki yıla göre !% 75 oranında bir artışla 350 milyar liralık gelir sağlana 
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 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

11.000.0 
. 25.000.0 
50.000,0 
120.000.0 
200.000.0 
250.000.0 

13.971.9 
20.591.4 
42.956.9 
74.392.7 

127.224.0 
200,000.0 (*) 

+ 
,+ 
+' 
+ 
+ 

. +! 

4.608.0 
6.6)19.5 
22.365.5 
31.435.8 
52.831.3 
72.776.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Akaryakıt Tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplamalarla vergi oranlarım y 

pılan değişiklik dikkate alınarak 1990 yılında bu vergiden 1 trilyon 280 milyar lira gelir eld 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bjr öncdki yıla göre değü 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

60.000.0 
80.000,0 
90.000.0 

. 240.000.0 
730.000.0 

Miktar 

45.717.7 
53.710.2 
70.504.1 

159.389.7 
730.000.0 (*) 

F 

. ! + • 

+ 
+' 
+ 

a r k 

. , 
7.992.5 

16.793.9 
88.885.6 

570.610.3 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ 
VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Vergiye konu banka ve sigorta işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler dikkate alınarak 

milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir^ 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe taihmini 

ıi9.ooao 
70.000,0 

120.000.0 
130.000.0 
400.000.0 
600.000.0 

G 

Miktar 

59.314.7 
58.635.2 
94.005.1 

155.317.6 
373.588.8 
700.000.01 

E 

:*) 

R ç E K L 

Bir önceki yıla göre 

F a r k 

— 
— 
+ 
+j 

+' 
+ 

36.540.31 

679.5 
35.369.9 
61.312.5 

218T271.2 
326.411.2 

E § 

s değsişm 

O 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 
Kesim : 6 

38 — 

Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak bu 

maktadır. Ayrıca, alman tedbirlerle pul yapıştırılarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandır 
karşılığı ödenmesi yaygırdaştırılmıştır. Bu tedbirler yanında Damga Vergisine konu işlemleri 
1990 yılında bu kaynaktan 1 trilyon 600 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıi 

1984 
1985 
1986 
1987 ' 
1988 
1989 

Bütçe tahmin] 

110.000,0 
146.000.0 
280.000.0 
360.000.0 
650.000.0 
850.000,0 

G E 

Miktar 

106.166.0 
181.519.3 
250.169.4 
378.992.8 
534.348.3 
890.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K. L 

önceki yıla göre 

F a r k 

.+! 
+' 
+ 
+' 
+' 
+ 

25.970.3 
75.353.3 
68.650.* 

128J823.4 
155.355.5 
355.651.7 

E § 

; değsi 

O 

(*) 8 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 Harç 

edilen 310 milyar liralık tahsilatın 1990 yılında 570 milyaf liraya ulaşması beklenmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini iMiktar F a r k O 
* * .—, 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

47.000.0 
65.000.0 
90.000.0 
133.000.0 
267.000.0 
310.0Ö0.0 

. 46.538.7 
61.811.0 
103.614.2 
151.765.4 
181.744.1 
310.000.0 (*\ 

+ 
+ 
\+l 

.+' 
+ 
:+' 

8.450.9 
15.272.3 
41.803.2 
48.151.2 
29.978.7 
128.255.9 

-. 
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Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki artış oranlan dikkate alınarak, 1990 yılında 110 milyar lira tahsilat 

minden, 1989 yılında 60 milyar lira tahsilat elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

5.000.0 
8.000.0 

15.000.0 
21.000,0 
51.000.0 
75.000.0 

G 

Miktar 

7.658.9 
9.983.4 

17.599.3 
29.833.0 
35.714.2 

E 

60.000.0 (*) 

R Ç E K L E S 

Bir önceki yıla göre değ 

] 

+: 

+' 
+ 
+• 
:+! 

.+' 

F a r k 

2.623,8 
2.324.5 
7.615.9 

1(2.233.7 
5.<881.2 

24.285.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye'deki Noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak artan iş hacmi ve 

rak, 1990 yılında bu kaynaktan 75 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Yıl Bütçe talhmini 

Bir önceki yıla göre değişm 

Miktar F a r k O 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

6.000.0 
7.000.0 
8.000,0 
19.000.0 
37.000.0 
45.000.0 

4.997.7 
5.496.2 
14.798.6 
21.460.0 
23.657.6 
40.000.0 (*) 

..+! 
,+' 
;+ 
+: 
+ 
+ 

68.8 
498.5 

9.302.4' 
6.661.4 
2.197.Ö 
16.342.4 

+ 
+ 
+ 
M 
+ 
.+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi göz önünde bulundurularak, 1990 yılında bu kaynakt 

tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talimini 

7.000.0 
8.000,0 

12.000.0 
20.000.0 
27.000.0 
45.000.0 

G 

Möktar 

5.738.9 
8.443.4 

13.194.8 
16.646.2 
39.647Jİ 

E R Ç E K L E Ş 

Bir önceJki yıla göre değü 

- ] 

+, 
,+' 

' • '+• ' 

,+• 
:+l 

60.000.0 (*) + 

F a r k 

80.9 
2.704.5 
4.751.4 
3.45İ1.4 

23.000.9 
20.352.9 

O 

(*/• 8 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 göz önüne al 

yar lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe taOımini 

1.500,0 
2.000.0 
3.000.0 

10.000.0 
13.000.0 
15.000,0 

G 

Miktar 

1.342.2 
1.418.8 
7.372.0 
7.356.2 

10.917.0 

E R C E K L E Ş 

Bür önceki yıla göre değiş 

F a 

+ 
İ.+' 
.+! 
— 
+' 

20.000.0 (*) + 

r k 

181.0 
76.6 

5.953.2 
15.® 

3560.8 
9.083,0 

O 

. 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında 110 milyar lira tahsilat beklenen bu gruptaki harçlardan, 1990 yılında 200 

olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tıalhmini 

8.500.0 
12.000.0 
22.000.0 
37.000.0 
55.000,0 
80.000.0 

G 

Miktar 

10.501.8 
13.613.7 
37.684.7 
34.691.2 
52.702.5 

E 

110.000.0 (*) 

R ç E K L E S 

Bir önceki yıla göre deği 

F a r k 

+ 
+ 
+ 
— 
+' 

,! + 

4.257.5 
3.111,9 

24.071.0 
2.993.5 

18.011.3 
57.297.5 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



45 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yıü için programlanan ithalat miktarı ile 1989 ve 1990 yılları içindeki kur değişik 

vergili ithalat miktarı göz önünde bulundurularak, bu kaynaktan, 1990 yılında 1 trilyon 35 
saplanmıştır. Bu miktar 19&9 yılmda tahsil edilmesi beklenen 950 milyar liraya göre ;% 42, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

135.000.0 
280.000.0 
300.000.0 
470.000,0 
720.000.0 

1.150.000.0 

G 

Miktar 

147.685.8 
217.416.7 
286.276.7 
424.725.8 
588.894.5 

E 

950.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E § 

önceki yıla göre değiş 

: 

+ 
+ 
:+'• 

+ 
+1 
.+• 

F a r k 

57.860.4 
69.730.9 
68.860.0 

138.449.1 
164.168.7 
361.105.5 

. . O 

' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK 
VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında 20 milyar lira tahsilat beklenen bu vergiden 1990 yılında 30 milyar lira g 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MAyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

12.Ö0O.O 
10.000.0 
5,000.0 

10.000.0 
10.000.0 
13.000.0 

G 

Miktar 

13.501.5 
5.554.4 
5.763.4 
6.448.7 

11.225.5 

E 

20.000.0 (*) 

R ç E K L 

Bir önodki yıla göre 

F 

+ 
—• 
+• 
+; 

+: 

+ 

a r k 

5.901.5 
7.947.T 

209.0 
Ö85.3 

4.776.S 
8.774.5 

E Ş 

; deği 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ 
Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gel 

bi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere; kanunlardaki had ve nispetlere ba 
geçmemek şartıyla Tek ve Maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçmiş 
rak, bu gelir çeşidinden 1990 yılında 15 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmiştir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

6.000.0 
10.000.0 
5.000.0 
5.000.0 
5.000.0 
7.000.0 

G 

Miktar 

5.935.1 
3,083.4 
3.121,2 
1.682.5 
2.067.8 

E R 

Bir 

10.000.0 (*) 

Ç E K L E § 

önodki yıla göre değinm 

F a 

+' 
—« 
— 
— 
+ 
+' 

. r k 

973.3 
2J85I.7 

9S2.2 
438.7 
385.31 

7.932.2 

O 

~ + 
— 
— 

. ^ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER 
VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde: O 

.._-• i 

TAHMİN GEREKÇESİ * 
1989 yılı Bütçe Kanununda 2 trilyon 810 milyar lira olarak öngörülen bu verginin, yıl 

yon 550 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Buna göre, 1990 yılı için programlanan ith 
bilecek ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak bu kaynaktan 3 trilyon 670 milya 
miştir. . « 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bîr önceflci yıiba göre değü 

Yül 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

362.000.0 
450.000.0 
825.000.0 

1.720.000.0 
2.810.000.0 

Miktar 

383.737.4 
528.024.7 

1.004.203.1 
Lİ.517.000.7 
2,550.000.0 (*) 

F a r k 

— i 

+ 144.287.3 
+ 476.178.4 
+ 512.797.6 
+ 1.032.999.3 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılı için programlanan ithalat miktan, 1989 ve 1990 yıllarındaki kur değişiklikleri v 

ithalat miktarı ile yapılan düzenlemeler göz önünde bulundurularak 1990 yılında 1 trilyon 310 
pılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mityon TL.) 

Yul 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

8.000.0 
21.000.0 
68.000.0 

215.000.0 
400.000.0 
950.000.0 

G 

Miktar 

13.625.0 
59.002.6 

102.880.0 
231.225.8 
375.718.9 

E 

970.000,0<?) 

R Ç E K L E Ş 

Bir öncelki yıla göre değişm 

F a r k 

•+! 6.837.9 
+i 45.377J6 
+ 43.877.4 
+ 128.345.8 
+•: 144.493 Jl' 
+ 594.281 i 

O 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK 
DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında % 186.8 artışla 180 milyar lira tahsilat beklenen bu kalemden 1990 yılın 

min edilmiştir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Dk önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tetaini Miktar* F a r k 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

5.000.0 
9.000.0 
22.000.0 
35.000.0 
45.000.0 
10.000.0 

4.438.3 
15.174,4 
14.236.2 
28.144.9 
62.766.2 
180.000.0 (*) 

+ 
+' 
— 
+ 
+ 
+' 

350.1 
10.736.1 

938.2 
13.908.7 
34.621.3 
117.233:8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 51 — 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
20.6.1989 tarih ve 3571 sayılı Kanunla, 827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununun adı «Ulaştır 

telif kanunlarda yer alan «rıhtım resmi» ifadesi de «ulaştırma alt yapıları resmi» olarak değiş 
Kanunda yapılan diğer değişikhklerle deniz yoluyla yapılan ithalatın yanısıra demiryolu, 

lat da resmin kapsamına alınmıştır. 
1990 yılı ithalat programı ve Ulaştırma Alt Yapılan Resminin (20 Haziran 1989 tarihine 

Alınan Rıhtım Resminin) yıllara göre gelişimi dikkate almarak 1990 yılında 280 milyar lira g 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 
Bir önodki yıla göre değişm 

Yül Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN ULAŞTIRMA ALT YAPILARI 
RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

9.000.0 
43.000.0 
65.000.0 
75.000.0 
105.000.0 
150.000.0 

27.755.7 
46.879.2 
44.771.5 
64.617,2 
83.858.0 
190.000.0 (*) 

+ 
+ 
—• 

' :+! 
+' 
+ 

15.767.» 
19.1123.5 
2.107.7 
19.845.7 
19.240.8 
106.142.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN ULAŞTIRMA 
ALT YAPILARI RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
«Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alınan Ulaştırma Alt Yapıları Resmi»- gelir kalem 

.yılında bu gelir kaleminden (20ı Haziran 1989 tarihine kadar Akaryakıttan Alınan Rıhtım R 
min edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önoetki yıla göre değ 

Yul 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

21.000.0 
17.000:0 
25.000.0 
25.000.0 
30.000.0 
45.000.0 

(Miktar 

13.599.5 
15.207.5 
9.133.9 

16.653.7 
30.562.9 
65.000,0 (*) 

F 

. 
+ 

— • 

_1_ 
I 

+' 
+ 

a r k 

1.898.1' 
1.608.0 
6.073)6 
7.519.8 

13.909.2 
34.437.1 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, mevcut" bakaya miktarına göre, 1990 bütçe yılında 25 milyar lira gelir s 

- TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önoeflci yıla göre değngm 

Yjil 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Bütçe tahinini 

10.000.0 
120,082.0 
125.000.0 
50.000.0 
30.000.0 

Miktar 

10.385.9 
189.205.9 
20.020.6 
12.932,8 
6.801.1 

F a r k 

— 2(65,1 
+ 178:8'2D.0 . 
— 169.185.3 
— • 7.087.8 
— 6.131.7 

O 

;+ 

-. 

1989 5.000.0 15.000.0 (*) + 8.198.9 + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 — 

Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVİ ERİ, OKULLAR YE 
DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçlan ve 1989 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurular 

edilmek 

Yâ 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

tedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Bütçe tahmini 

50.0 
70.0 

110.0 
35.0 
75.0 

100.0 

G E 

Miktar 

103.7 
27.0 
31.8. 
59,9 
49.6 

40.100.0 (*) 

R Ç E K L E S 

Bir önceiki yıla göre deği 

F a r k 

;+' 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

78.4 
76.7 

4:8 
28.Î 
10.3 

40.050.4 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 55 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELt İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

Kesim : 1, Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bazı Katma Bütçeli kuruluşların 1990 yılı Bütçe Gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M^yoo TL.) 

G E R Ç E K L E N 

Bir önceki yıla göre degüşt 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k O 
4 « ' . ' 1 

1984 1.0 12.9 + 12.9 
1985 1.0 3.6 — 9.3 — 
1986 15.0 — — 
1987 5.0 — — 
1988 5.0 — -
1989 5.0 5.0 (*) -

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



56 

Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Millî Reasürans T.A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1990 yılında 900 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talimini 

50.0 
200.0 
250.0 
400.0 
570.0 
700,0 

G E 

Miktar 

127.8 
84.7 

236.3 
465.1 
165.9 
700.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

F a 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

r k 

67.7 
43.1 

151.6 
228:8 
299.2 
534.1 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1939 yıü tahsilat tahmini göz 

için, 1990 yılında 950 milyon lira gelir öngörülmüştür. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E $ 

Bir önoeiki yıla göre değişim 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Madde : Z 

Bütçe tajhtnini Miktar 
_ tş • 

106.0 11.8 -H 
150.0 74.6 + 
400.0 180.7 + 
400.0 187.9 + 

1.550.0 487.1 + 
60a0 600.0 (*) +, 

a r k O 

8.8 
62.8 

106.1 
7.2 

299.2 
112.9 

": + 
+ 
+ 
:+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 
Kesim Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle geçmiş yılların tahsilat gerç 

1990 yılında 200 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talhmini 

17.000.0 
25.000.0 
33.000,0 
35.000.0 
66.500.0 
70.500.0 

Miktar 

16.509.2 
24.443.2 
28.013.6 
37.097.6 
41.337.9 
80.500.0 (*) 

F a r k 

+' 2.458.3 
.+ 7.934.0 
1+] 3,5704 
+• 9.084.0 
,+ 4.240.3 
+• 39.162.1 

-

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1989 yılında 24 milyar 500 milyon lira tahsilat beklenen bu gelirin, 1990 yılında 65 m 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mfltyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

3.000.0 
6.000.0 
9.000,0 
9.000.0 

10.000.0 
14.500.0 

G E 

Miktar 

3.833.8 
3.235.5 
4.472.9 
6.769.1 
9.465.6 

24.500.0 (*) 

R ç E K L E Ş 

!BÜr önceki yıla göre değiş 

F a r k 

+ 
— 
!+' 
+ 

. !+' 
• ! + ; 

986.2 
598.3 

1.237,4 
2.296.2 . 
2.696.5 

15.034.4 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 
Kesim f 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : . . . 
1989 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurularak, 1990 yılında bu kaynaktan 5 mi 

tedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talimini 

5.0 
3.0 
4.0 
5.0 
5.0 
5.0 

G 

Miktar 

ıs 
2.4 

22.5 
2.6 
1.0 

3.500.0 ( 

E 

:*) 

R Ç E K L E § 

Bir öncöki yıla göre deği 

F a 

+ 
+ 
+: 

— • 

— 
+ 

r k 

1.3! 
0.5 

20.1 
19.9 
1.6 

3.499.0 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : KAMBtYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1990 yılında 100 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MStyoa TL.) 

Yü 

1984 
1985 
1986 
J987 
1988 
1989 

Bütçe tatuninî 

1.0 
3.0 
4.0 
5.0 
5.0 

65.0 

G 

Miktar 

1.0 
3.0 
4.0 

45.6 
13.8 

E 

70.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bür önceki yıla göre değişm 

F a 

+ 
+ 
•-H 

— • 

+ 

r k 

— 
2.0 
1.0 

41.6 
31.8 
56.2 

O 

+ 
+ 
+ 
— 
•+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Bütçe yılında bu kaynaktan, 45 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Yıl Bütçe tahmini 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar F a r k 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

3.0 
5.0 
7.0 
10.0 
15.0 
25.0 

2.4 
4.7 
— 
14.9 
15.8 
25.0 (*) 

. ı+ı 
+ 

+ • 
+ 

0.7 
• 2.3 
— 
— 
0.9 
9.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre? geçici tahmin. 



— 63 — 

Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFİ HÂSILATI 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
14.L1970, gün ve 1211 Sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 mcı maddesine göre 

ve temettü hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1990 yılında 
nacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

1.784.0 
4.568.0 
3.000.0 
1.500.0 
1.275.0 

13.500.0 

Miktar 

2.213.9 
0.4 

— 
791.8 

11.176.7 
10.000.0 {*) 

F 

— 

+ 
—. 

a r k 

149.7 
2.213.5 

— 
— • 

10.384.9 
1.176.7 

O 

— 

— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 64 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATİŞ BEDELİ 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1989 yılında 35 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. Alı 

yeni bir uygulama ile satışının yapılacağı dikkate alınarak, bu satıştan 1990 yılında sağlan 
ği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

600.0 
1.500.0 
2.000.0 
2.500.0 

210.000.0 
15.000.0 

Miktar 

1.308.4 
1.657.1 
2.094,9 
5.892.3 

17.680.7 
35.000.0 (*) 

F 

+ 
+ 
+ 
+: 
+• 

+ 

a r k 

933.2 
348.7 
437.8 

3.797.4 
11.788.4 
17.319.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 65 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılında bu kaynaktan, 100 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

2500.0 
7.000.0 

11.000.0 
19.000.0 
46.000.0 
50.000.0 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişi 

Miktar 

3.967.5 
6.593.5 

12.599,0 
26.759.3 
42.596.3 
80.000.0 (*) 

F a r k 

+ 
.+ 
+ 
'+! 
+ 
+' 

1.918.9 
2.626.0 
6.005.5 

14X603 
15.837.0 
37.403.7 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 66 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1990 Bütçe yılında 10 milyar lira gelir sağlanacağı.tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

700.0 
3.500.0 
4.000.0 
2.500.0 
3,500.0 
4.500.0 

G E 

• 

Miktar 

1.440.2 
2.281.8 
1.783.8 
2.405.2 
2.976.3 
4.500.0 (*) 

R Ç E K L E § 

Öir öndeki yıla göre değs 

F a r k 

+ «59.2 
;+' 841 il1 

— 498.0 
+ 621.4 
•,+• 57-Ul! 
+ 1.523.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesrim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılında bu kaynaktan, 90 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS SİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talhmini 

4.000.0 
4.600,0 
6.000.Ö. 

20.000.0 
40.000.0 
40.000.0 ~ 

G 

Miktar 

2.541.1 
4.640.8 

19.651.8 
22.613.2 
29.532.3 

E 

70.000.0 (*) 

R ç E K L E § 

Bir önceki yîla göre değiş 

] 

+ 
+' 
+' 
+ 
+'• 

+' 

p a r k 

454.8 
2.099.7 

15.011.0 
2.961.4 
6.919.11 

40.467.7 

O 

" 

• 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN 
GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 300 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Yıl 'Bütçe taihminl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

93.000.0 
50.000.0 
1.500.0 

100.000.0 
ıoooo.o 

* 10.000.0 

Bir önoöki yıla glöre deği 

Mifctar F a r k 

70.000.0 + 70.000.0 
10.000.0 (*) — 60.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 69 — 

Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELtRLERt 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak, 1990 yıl 

yapılacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

-

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

2.400.0 
5.350.0 
6.000.0 
6.000.0 

10.000.0 
ıo.ooao 

G 

Miktar 

1.617.4 
901.9 

4.145.9 
5.684.8 
9.3105 

E 

80.000.0 (*) 

R, ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

. ] 

+ 
—. 
+' 
+' 
+ 
+' 

F a r k 

353.0 
715.5 

3.244.0 
1.538.9 
3.626.1 

70.689.1! 

O 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 70 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanun tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel bü 

lira sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir öncdki yıla göre deği 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1984 
1985 
1986 
1987! 
1988 
1989 

6.700.0 
8.000.0 

14.000.0 
25.000.0 
70.000.0 

140.000.0 

8.329.2 
15.176.9 
28.799.5 
46.506.5 
72.786.5 

190,000.0 (*) 

+' 
+ 
+' 
+' 
'+'' 
+ 

. 2J524.6 
6.847.7 

13.622.6 
17/707.0 
26.280.0 

117.213.5 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 71 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
T. C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine portföyündeki kıymetlerden 1990 yıl 

min edilmektedir. ' •• • 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Bir önceki yıla göre değişim 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahmini 

100.0 
50.0 
60.0 

100.0 
500.0 
500.0 

Miktar 

30.6 
44.7 
60.1i 

242.2 
257.3 
500.0 (*) 

F a 

+ 
':+' 
!+' 
+ 
'+! 
'+' 

r k 

1.1 
14.11 

15.4 
182.1 

15.1' 
242.7 

O 

. 



Gelirin Çeşidi : FAİZLER 
Kesim : 1 

72 

Madde : » 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizler ile Hazine tarafından kanunî imkâ 

çeden .verilen borçların ve vergi tecillerinin faizlerinden meydana gelen bu kalemden, 199 
cağı tahmjn edilmiştir. • " -

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

Yîl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talimini 

14.000.0 
16.000.0 
35.000.0 
55.000.0 

150,500.0 
134.000.0 

G 

. " -

Miktar 

15.624.1 
35.663.1 
57.927.1 
87.282.6 

101.961.8 

E 

304.000.0 (*) 

R ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

F a r k 

+ 
+i 
+ 
+ 
+i 
+' 

9.153.5 
20.039.0 

.22.264.0 
29.355.5 
14.679.2 

2Ö2.038J2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 73 — 

Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılında bu kaynaktan 1 milyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E N M 

Bir önceki yıla göre değişim 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

4.500.0 
5.000.0 
300.0 
600.0 
750.0 

1.000.0 

157.9 
227.7 

1.180.6 
527.6 
862.7 

1.000.0 (*) 

+ 
•-H 

l+: 
— 
+•: 

ı+'' 

45.0 
69.8 

952.9 
653.0 
335.1 
137.3 

.+ 
+ 
;+ 
— 
+ 
+ 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 74 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 3 Mailde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar 

ödeyecekleri taksitlerden 18 milyar 500 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmışt 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

©ir önceki yıla göre değ 

Yıd Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

14.000.0 
13.000.0 
2.700.0 
1.500.0 
8.750.0 
15,000.0 

207,4 
1.585.9 
1.61,3 
105.0 

5.803.9 
15.000.0 (*) 

—• 
\+ 
— 
— 
;+: 
+• 

3,2)60.8 
1.378:5 
1.4İ24.6 

56.3 
5.698,9 
9.196.1i 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 75 — 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1990 yılmda 60 milyar lira gel 

ı YÛ 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

TAHMtNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

Bütçe tahmini 

7.500.0 
7.000,0 
9.000.0 

14.000.0 
22.000.0 
35.000.0 

G E 

Miktar 

45055 
7.040.6 

10.458.0 
13.168.0 
21.422.9 
35.000.0 (*) 

R Ç E K L ' E Ş 

Bir önceki yıla göre değişi 

F 

+1 
+ 
+' 
+ 
+i 
+: 

• a r k O 

1.520.3 ; 
2.134.7. . 
3.417.4 ) 
2.710.0 ' 
8.254.9 

13.577.1 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 76 — 

Gelirin Çeşidi : VERGl VE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1989 yılında 635 milyar lira tahsilat tahmin edilmektedir. 1990 Bütçe yılında 

sağlanacağı beklenmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E N M 
Bir önceki yıla göre değişime 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tahinini 

65.000.0 
60.000.0 

100.000.0 
~ 124.000.0 

240.000,0 
385.000.0 • 

Miktar 

31.127.2 
59.971.7 
92.940.8 

147.148.5 
300.953.3 
635.000.0 (*) 

F 

:+l 
+ 
+ 

';+ı 

+ 
+1 

a r k 

3.247.0 
28.844.5 
32.969.1! 
54.207.7 

153.804.8 
334.046,7 

O r 

:+' 
+ 
+! 
'+: 
+ 
'+I 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 77 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçen yıllar tahsilat seyri, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kan 

aktarılması hususu da göz önünde bulundurularak, 1990 yılında 50 milyar lira gelir elde edil 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe fcalhmiıü 

7.000.0 
13.000.0 
15.000.0 
5.000.0 
8.000.0 

10.000,0 

G 

Miktar 

9.145.9 
7.900.7 
7.692.7 
4.620.3 
6.004.3 

E 

30.000.0 (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k 

+ 813.6 
— 1.245.2. 
— 208.0 
— 3.072.4 
+ 1,384.0 
+ 23.995.7 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsila 

kate alınarak, bu kaynaktan 1990 yılında 1 trilyon 920 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talhmini 

341.676.8 
420.000.0 
497.650.0 

- 538.440.0 
654.481.0 
966.276.0 

G E 

Miktar 

1176:616.2 
272.408.7 
281.794.0 
348.559.4 
483.422.6 
966*276.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

F a r k 

— 26.539.4 
'!+• 95.792,5 
;+İ 9.3853 
-f 66.765.4! 
+ 134.863.2 
>fl 482,853,4 

O 

-

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. / 



_ 79 — 

Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılında Hibe ve Dış Yardımlardan 160 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıİ 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe talhimirıi 

75.000,0 
40.000,0 

100.000.0 
90.000.0 
90.000.0 

Miktar 

98,530.0 
73.114.0 
14.990.5 
40.720.0 

115.000.0 (*) 

F 

—. 
— • 

ı+l 
+• 

a r k 

, 
25.4(16.0 
58.123.5 
25.729.5 
74.280.0 

O 

— 

•(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 80 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN 
HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Akaryakıt Fiyat istikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye da 

mektedir. 1990 yılında bu fondan 550 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önööki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe talhmini Miktar F a r k O 
< < — • — — 

1984 75.101.0 20.000.0 
1985 49.420.0 24.603.0 
1986 59.250.0 — 
1987! 34.345.0 — 
1988 5.000.0 45.701,0 
1989 2.500.0 500,0 (*) 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

.+• 20.000.0 
4- 4.603.0 

+ 45.701.0 
—•' 45.201.0 



— 81 — 

Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU 
NATO HESABINDAN HAZİNEYE 
DEVROLUNACAK MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılında bu kalemden Hazineye 12 milyar 400 milyon lira devrolunacağı tahmin edi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göne değişm 

Yıl Bütçetaftıminl Miktar . F a r k O 

1984 300.0 — — 
1985 400.0 503.2 + 503.2 
1986 500.0 9.519.3 + 9.016.1' 
1987 600.0 3.578.3, — 5.94li .0 
1988 4.950.0 220.2 — 3.358.1 
1989 7.450.0 9.460.0 (*) + 9.239.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 82 

Gelirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 
Kesim Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın ö 

Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi FOÎW Kurulmasına Dair K 
yürürlüğe konulan yönetmeliğin 4 üncü maddesince» Fonda biriden tutarın Genel Bütçe 
lında bu fondan 50 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yâ 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Bütçe tolhmini 

180.0 
180.0 
250,0 
55.0 
50.0 
50.0 

Miktar 

— 
— 
— 
9.3 

40.0 (*) 

F a r k 

, 
— 
— 
—• 

+ 9.3 
+•• 3 0 . 7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 83 — 

Gelirin Çeşidi : FONLARDAN AKTARILACAK MİKTAR 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanunlarında yer alan hüküm gereğince, Kanunlarla veya Kanunların verdiği yet 

dan, 1990 yılında bütçeye aktarılacak miktann 2 trilyon 212 milyar lira olacağı tahmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yâ Bütçe talhminl Miktar F a r k O 

1988 1.50Û.ÖÖ0.Û 1.100.282.4 + İ.1Ü0.2&2.4 
1989 1.620.000.0 1.895.000.0 (*) + 794.7*17.6 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 84 — 

Gelirin Çeşidi : BELEDİYELERE AYRILAN PAYLARDAN 
AKTARILACAK MİKTAR 

Kesim : 7 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak, 2380 Sayılı Kanun gereğince Mahallî 

nun gereğince ayrılan Büyükşehir Belediye paylanndan yapılacak kesintilerin yıl sonunda, 
dir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önoöki yıla göre değ 

Yıl Bütçe talhmini Miktar F a r k 

1989 250.000.0 250.000,0 (*) 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



1990 Yıl ı 
Bütçe Kanunu Tas 





HÜKÜMETİN TEKLÎFB 

1990 MALI YELİ BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BÎRÎNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları 

için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (62.789.000.000.000) lira
lık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretti cet

velde gösterildiği üzere (53.385.000.000.000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Denge 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 

arasındaki fark net (borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

iMafli PoflMkaya İMşksinı Hükümler 
Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Maliye ve Gümrük Bakam; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili 

bir bütçe politikası yürültmek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kul-

PLAN VE BÜ 

1990 M A I İ YI 

G 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Ge 

(A) işaretli cetvelde gö 
ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Ta 

tir. 

Denge 
MADDE 3. — Ta 

miştir. 

Malî P 
Bütçe Politikası ve 
MADDE 4. — Mal 
a) Harcamalarda 

kili bir bütçe politikası 



(Hükümetin Teklifi) 

lanımını, gelir ve giderlere ilişkin (kanun, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, 
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile kar
şılanan ve katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel ka
nunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programlarım yılı 
içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esas
ları yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koyma
ya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nede
niyle emanete alınmış miktarları gelir kaydetmeye, 

d) Genel bütçeli dairelerin, katma bütçeli idarelerin Türkiye 
Elektrik Kurumu ile büyükşehir belediyelerinin elektrik, su ve ha
vagazı işletmelerine olan borçlarının ödenmesine ilişkin esas ve 
usulleri tespite, gerektiğinde adı geçen idarelere yapılacak Ödeme
leri gerçekleştirmek maksadıyla, ilgili kuruluşun borç tertibine ya 
da bu amaçla yeniden açılacak tertibe aktarmada bulunmaya, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel İdareler, belediyeler, döner sermayeli 

kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında da uygulanır. 

(Plan ve Bütçe 

kullanımını, gelir ve 
namelerin uygulamalar 
ya, standartları tespite 

b) Giderlerinin y 
şılanan ve katma bü 
nunlarla kurulmuş ka 
içinde düzenlemeye ve 
yönünden, gerekli sta 

c) Fonlarla ilgili 
le emanete alınmış mik 

d) Genel bütçeli 
Elektrik Kurumu ile 
vagazı işletmelerine o 
usulleri tespite, gerekt 
leri gerçekleşitirmek m 
da bu amaçla yenide 

Yetkilidir. 
Maliye ve Gümrü 

sili ve Belediyelere öd 
İdarelerin bütçesinde 
miktarda kesinti yapa 
aktarmada bulunabilir 

Bu madde hükm 
kuruluşlar ve Kamu İ 



(Hükümetin Teklifi) 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 5. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindekî 

ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler 
ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
idareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler 

ve serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık 
Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözönünde 
bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

b) Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödenek
lerin (Hazine yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin «940-03-3-424-900 Si
yasî Partiler Kanunu uyarınca Devlet yardımı» tertibindeki öde
nekler hariç) % 5'ine kadar olan kısmını, konsolide bütçe büyük
lüğü ile sınırlı olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
«930-08-3-309-900 Yedek ödenek» tertibine eklenmek üzere kesme
ye Balkanlar Kurulu, 

Bakanlar Kurulu Karan ile kesilen miktarları Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve bu işlemler 
sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarını iptale Malîye ve Güm
rük Balkanı, 

Yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 

Ödenek Dağıtım ve 
MADDE 5. — a) 

ödenekler, Maliye ve G 
serbest bırakma oranlan 

Bu oranlar üzerinde 
idareler bütçelerind 

serbest bırakma oranlar 
ramda öngörülen hedef 
lundurarak, tasarruf an 

b) Bütçe Kanunla 
lerin (1) ve (2) ödenek 
neği, siyasî partilere De 
mayan katma bütçeli id 
ne kadar olan kısmını 
(930.08.3.309.900) «Yed 
kısmını ise yine bu Bak 
let Memurlan Kanunu 
rektirdiği giderler ile 
derler karşılığı» tertibin 
lu, 

Kesilen bu miktarl 
ilgili tertibine eklemeye 
dımı fazlalarını iptale M 

Yetkilidir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — 1990 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 iktisadî teşebbüsleri ile ben
zeri kuruluşlar, fanlar, ve fonlara (tasarruf eden kuruluşlar, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
tespit edilecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
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 du
rumları ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme 
yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan ve ilgili ka
nunların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, bilgi, belge 
ve hesap durumlarım ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve 
kurumların bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını dur
durmaya, bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde 

(Plan ve Bütçe 

Ayrıntılı Harcama 
MADDE 6. — T 



(Hükümetin Teklifi) 

ioıllanmak üzere gerekli önlemleni almaya, bu maksatla gereğinde 
ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını 
istemeye yeHkilidir. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bafcandıığı Bütçeslinde yer 

alan ve geresktiiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler 
aşağıda gösteritonıiştür. 

a) Yatırımları hızlandırma ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-303-900) 

tertib'indeki ödenekten; 
1990 Malî Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

tzlenmesline İlişkin Kararname hükümlerine uyularak, 1990 yılı ya
tırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli 
sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde 
gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alft sektörlerde yer alan ve 
programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya öde
neklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere 
ilişkin mevcut veya yemden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili 
faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

b) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ödeneği : 

(Plan ve Bütçe 
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İMaliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-311-900) 
tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Kanuna 
15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her 
türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere Başbakanlık Bütçe
linde açılacak tertibe, 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak üzere de İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) Kur farklarını karşılama ödeneği : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (3) 

ödenek türünde olup, 6İ0, 620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kay
dedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındakü kuruluşlar için döviz olarak kullanılması 
gereken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük 
ödeneklerin yabancı para karşılıklarım sabit tutmak ve 31 Aralık 
1989 tarihindeki kurlar ile transfer artındaki kurlar arasındaki far
kı karşılamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
(930-08-3-302-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 
programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Güm
rük Bakam yeUküidir. 

d) Yedek ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakam ; 

(Plan ve Bütçe 
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1. Maliye ye 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 ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
(MADDE 8. — Devitelt Flatnıiiaıına Tıeşkıiilaıtı Bütçesinin : 
a) (111-01-2-001 -300) teaıübindöki ödeoeiktseo, bir kısmıını Dev

let Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilke
lerine 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 teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin öde
yebilir. 

b) (İTİ-01-3-141-900) terUibiöde yer alan ödeneği, kalkınma
da öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek ama
cıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye ve 
Gümrük Balkanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşla
rına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek: yatıran cetvellerin

de yer alan proje dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması 
yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinün programlarında 
(1) ödenek türü (içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, 
iskân ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve 
tesisler ve bunlara ilişMn (kamulaştırmalar ile RE-MO programı 

(Plan ve Bütçe 
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içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı 
vizesine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerin
de yer almaz. 

b) Yatırım Programında bir proje numarası ile ödenekleri 
toplu olarak verilmiş, alt harcama kalemleri itibariyle tadad edil
memiş olan ve çeşitli işleri ihtiva eden projelerden Yatırım Prog
ramına göre Devlet Planlama Teşkilatının onayını gerelktirme-
yenler ile makine - teçhizat, idame-yenüleme ve büyük onarım 
gibi harcama konuları; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Döner Sermaye
li Kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1990 tarihine kadar kuruluşun 
bağlı olduğu Bakanın onayı ile detaylı bir programa bağlanacak, 
Genel ve Katma Bütçeli ve Döner Sermayeli Kuruluşlarca Dev
let Planlama Teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayış
tay Başkanlığına, Kamu Üktisad'i Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklık-
larınca Devlet Planlama Teşkilatına gönderilecektir. Kuruluşlar 
Proje tavanı değişmemek üzere projenin alt kalemleri arasında 
aktarma yapmaya Devlet Planlama Teşkilatla bilgi vermek kaydıyla 
yetkilidir. 

c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer 
alan projelerden Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ve 
ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorum
luluğunda gerçekleştirilmesli uygun görülenlerin bedelleri, münha
sıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, hizmetin ait 

(Plan ve Bütçe K 
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olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliği taşıyan işler, 
bu fikrada belirtilen esaslar çerçevelinde program ve proje safha
sında da valinin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile 
ilgili kanunî düzenleme yapılıncaya kadar yılı programına dahil ya
tırımlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemlerden gerekli gördüklerini 
Bayındırlık: ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, 
bizzat yapmaya yetkilidir. 

e) Yülük programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için «1990 Yılı Programının uygulanma
sı, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» da yer alan usul
lere uyulur. 

Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — a) 1990 Malî Yılı içinde; Millî Savunma Ba-

ifcarJlığı, Jandarma Genişi Komutaınılığı, Sahil Güvendik Komutan
lığı ve Milî İstühbarait Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile 
(27.10) tauıife pozisyonunda yar alan afearyakııt ve madenî yağla
rın, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde 
kullanılan kimyevi müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine ya
ğı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additifler) dış alım ve 
bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye 

(Plan ve Bütç 
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hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmî ve 
akaryakıt tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve 
ardiye ücretlerinden (Katma Değer Vergisi hariç) müstesnadır. 

b) (27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve ma
denî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihti
yaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi 
üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere <|a) fıkrasındaki is
tisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenik Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyaçları 
için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde 
edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisna
dan 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 dışalımlan 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma De
ğer Vergisi hariç) tabi değildir. 

d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca yurt dışından satım alınacak silah, makine, jenera
tör, telsiz, radar ve muhabere cihazdan, televizyon ve sistemlerine 
ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunlann parça leva-

(Plan ve Bütçe K 
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zımatı, 1990 Malî Yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerden 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 nomanklatürünıde» yer alan tarife pozisyonu nu
maralarım 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 tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) 

cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca şöre fazla olduğu 
tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idarelere ödenme
yerek Maliye ve Gümrük Bakanınca 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. 

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 1050 sayi'lı 
Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 59 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca, ilama bağlı borçlar tertiplerinde yıl'; içinde gerçek-

(Plan ve Bütç 
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leştirilecök ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Hazine 
yardımı ile ilişkMendiirilerek yapılır. 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 
MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren ta

şıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması hususlarında 
tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı olmak üzere; 

a) Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlarla bunlara bağlı 
fonlar her ne suretle olursa olsun taşıt edinebilmek için mevzuatın 
gerektirdiği diğer işlemler yanında ayrıca, bağlı veya Mgili bulunu
lan Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının görüşü üzerine 
Başbakanilüktan önceden izin alacaklardır. 

b) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden - çıkarıl
ması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri alma
ya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 

PTT ve Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — a) PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünce genel 

bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ifa edilen posta, 
teügıraf ve telefon hizmetleri karşılığında alınacak ücretle! (telefon 
konuşma bedelleri ile teleks ücretleri hariç) bu idarelerden normal 
tarifenin yarısı nispetinde hesaplanarak tahsil edilir. Curnhurbaşkan-
hğı Dairesi telefonlarının onaltı adedi için herhangi bir ücret ta
hakkuk ettirilmez. 

(Plan ve Bütçe K 
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b) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri! ile bunların 
emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner serma
yeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait 
ücretler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödenir. 
Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar bakımından uy
gulanmaz. 

Dernek ye\ Benzerî Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 14. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerin

deki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri te
şekküllere yapılacak ödemeler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden 
yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yar
dımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan 
ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yap
mak, plan ite iş prograınlarımn gerçekleştirme durumlarını izle
mekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki (incelemelere bağlı ola
rak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yön
lendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Bakam 
yetkilidir. 
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Özelleştirme ile tligili İşlemler 
MADDE 15. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 

13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu ta
rafından özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname kapsamındaki müessese, bağlı ortaklık, işletme ve 
işletme birimleri ile her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, sa
tış bedellerinden elde edilecek tutarın Hazineye ayrılacak bölümünü, 

b) 6183 sayılı Kanunun 98 inci maddesi çerçevesinde mülki
yeti Hazineye geçen gayrimenkullerin satış işlemlerinin gerçekleşti
rilmesinden elde edüecek gelirleri, 

Genel bütçeye irat kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir, 

// Özel İdare Ve Belediye Paylarının Borçlarına Mahsubu 
MADDE 16. -— a) İl özel idare ile belediyelerin (bunlara ait 

veya tabi olup ayrı tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil); 

1. 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi borçları le her ne se
beple olursa olsun Hazineye olan mevcut veya doğacak borçları, 

2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 
kamu iktisadî teşebbüsleri ile Kamu Ortaklığı Fonuna olan her nevi 
borçlarından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Topiu Konut 
ve Kamu Ortaklığı idaresince belirlenecek miktarları, 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığının talebi üzerine, İller Bankası 
tarafından, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun hükümlerine göre 
bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara 
nakden veya hesaben ödenir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı büyükşehir belediyelerinin (bun
lara ait veya tabi olup ayrı tüzelkişiliği olan kurutuşlar dahil) yu
karıdaki fıkra kapsamına giren borçlarını yine aynı fıkra hükümleri 
daikeSinde, bu idarelere 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun hüküm
lerine göre ayrılacak paylardan kesmeye ve gerektiğinde vergi borç
larına mahsup etmeye yetkilidir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu, belediyelere satmış olduğu elek
trik bedeiüerihin vadesinde ödenmeyen kısımlarını 26.5.1981 tarih ve 
2464 sayılı Kanunun 34 üncü ve mü^akip maddeleri gereğince ilgili 
belediyelere ödemesi gereken Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergi
sinden mahsup suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. 

Belediye Paylarının Bütçeye Gelir Kaydı Ve Dağıtımı 
MADDE 17. — a) 4.12.1985 tarih ve 3239 sayıh Kanunla de

ğişik 2.2.1981 tarih ve 2380 sayıh Kanun ile 27.6.1984 tarih ve 3030 
sayıh Kanun uyarınca, genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat topla
mı üzerinden belediyelere ayrılan payların % lO'unu bütçeye gelir 
kaydetmeye, 

(Plan ve Bütçe 
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b) Bütçenin (930-08-3-3O9-90O) yedek ödenek tertibine konu
lan ödenekten, belirlenecek esaslar çerçevesinde belediyelere dağı
tımda bulunmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Gayrimenkul Satış Bedelleri 
MADDE 18. — Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Ba

kanlığı hariç) kendilerine tahsiis edilmiş ya da sahip oldukları gay-
rimen'kullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek kısmını 
ilgili kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere özel gelir ve öde
nek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni Ve Deyimler 
MADDE 19. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe 

uygulamasında programlar şeklinde düzenlenir. Programlar alt-
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programlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların ni
teliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ay
rılır. Her faaliyet veya proje gerelkli sayıda harcama kaleminden 
oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sımflandırılmasındaki 
«Program»ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şe-

kiilde «Faaliyet» veya «Proje»yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog

ram, altprogram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi 
büeşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200,900 düzeyindeki ayırımım, 

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 
altayırımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da; yer 
verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, 
(Personel giderlerine aüt harcama kalemlerindeki ödenek bakiyele-

04 — 
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ri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şar
tıyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu program bazını, 

ifade eder. 

Bağlı Cetveller 
MADDE 20. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu

nun değişik 29 uncu maddesine göre, 
1. 1 linçi madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işareti, 
2. Özel hükümlerine göre 1990 malî yılında; tahsiline devam 

olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay

lıkları «Ç» işareti, 
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 

kanunlar «G» işaretli, 
6. Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 saydı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu ille tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 
c) Muhıtefîf kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler 

uyarınca yılları bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal 
sınırlar «i» işaretli, 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı 
maddesi uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen kon
ferans ücreti ile saat basma ödenecek ek ders ücreti; aynı Kanu-
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nun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Çalışmanın Uygulama 
Esaslarını Gösterir Yönetmelik» hükümlerime göre Bakanlar Kuru
lu Karan ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına daya
nılarak saat başına ödenecek ücretlerin azami ve asgarî limitleri 
ile görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık göste
ren hizmetleri yürüten personele ödenecek aylık fazla çalışma üc
reti; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve YetMleri Kanununun 
21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 
ncı maddelerinde öngörülen muhtelif ücret ödemelerinin miktarı 
(K) işaretli, 

e) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Ba
kanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «M» işaretli, 

f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun, 

1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluy
la alınacak hayvanların alım değerleri «O» işaretli, 

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım 
değerleri «P» işaretli, 

J6 — 
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g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya
pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumlann satın ala
cakları taşıtların en çok satın alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

Yeni Tertip, Harcama Ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 21. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1990 yılı Programına alı

nan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği 
hallerde de (3) ödenelk türü altında yeni tertipler; veya (A) işa
retli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalem
leri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

YetMlidir. 

Aktarma 
MADDE 22. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemin-

deki ödeneklerle ilglili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde program
lar arası aktarma yapmaya, 

2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiple
rinde yer alan ödeneklerden yılı içinde kullanılması imkânı olma
dığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde kullanıl-
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mak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek 
ödenek tertibine aktarmaya, 

3. Hizmefii yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçe
sinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin 
bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile itöşküen dirilmek sure
tiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

4. 1990 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yıllık programda yapılacak 
değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri il
gili 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. 

Görev Ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum Ve 
Kuruluşları İle Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Ak
tarma İşlemleri 

MADDE 23. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması 

sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazır
lanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini 
ve düzenlemeleri yapmaya, 

(Plan ve Bütç 
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ib) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl içinde yapı
lan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile vanlacak uzlaşma 
üzerine, 'ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve proje
leri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

c) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yöneltilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri 
île bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yü
rütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet ve
ya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Geçen Yılar Borçları 
MADDE 24. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi 

emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebeci Umu
miye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğrama
mış bulunan geçen yıllar borçlarına aft ödemeler aşağıdaki ilkelere 
göre yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100 - Per
sonel 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 dik
kate alınarak; 

(Plan ve Bütçe 
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aa) Diğer cari güderlerden doğan borçlar, «Diğer Cari Gider
ler Geçen Yıllar Borçları», 

bb) Yatırımı mzmetlerinden doğan borçlar, «Yatırını Giderle
ri Geçen Yıllar Borçları», 

cc) Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, «Trans
fer Giderleri Geçen Yıllar Borçları», 

Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Per

sonel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki 
ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 
MADDE 25. — la) Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin finans
manı aimacıyta ayrılan kaynaklan, bir yandan Bütçede açılacak 
özel tertibe gelir, diğer yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açıla
cak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde har
canmayan miiktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kay
detmeye Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edilen kaynakların 
1990 Yılı Programı 'ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetki
lidir. 

(Plan ve Bütçe 
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b) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Ge
lir Ortaklığı Senetleri kamu kurumlarının yapacakları ihale ve 
sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine göre 
teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emltak bedellerinin öden
mesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. 

REMO Ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 26. — a) Silahtı Kuvvelerin yeniden teşkiafclaınma-

sı, silah, araç ve gareçferinüra yertirteşftMaTiesi amacıyla Mıilî Sa
vunma ve 'İçişleri (Jandarma Genel Komuteralığiı) Bakanhüdanna 
gelecek yılana geçici yükJenımelere girişme yetkisi ver&nesi hak
kında 190(4, 20(20 ve 2300 saydı Kanunılarla değüsik 27.6.1972 ta
rih ve 1601 saiyıdı, 23,11.1972 tartih ve 1632 sayıih Kamunlaırın 
8 . 9 . 1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı ol
mayan hükümlerinin yürüdük süresi uzaltıilmış ve IgiM büttçederde 
yeni terflip açmıaıya ve geçeıı yular ödenek bakiyefertkiıi devretmeye 
Maliliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmıştiır, 

b) Türk Sadahih Kuvvetlerine stoaltejik badief planı uyarımca 
temfei gerekli modem s/ilah, anaç ve gereçler ile gercekleştlirillecek 
savunana ve NATO a'lltyapı yatırımları için maili yıl içlinde yapı^ 
cak harcatmalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan 
Savunma Sanıaiyii Destekleme Fonumun kaymakîları, bu amaçla büt
çeye konuları ödenekler ve diğer aynî ve nakdî rakamlar biıffikte 
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dteğeılfeadiiıriîloıdk: su!rıe€yd!e Savunma Sanayii îcıa Komitesince tes-
plJt edilecek esasflar datiresindle karşılanın-. 

c) Millî Saıvuauma Bakanüılğı Ibütöçesinin ügli teritapleırindle mev
cut öctemelklleınclen! yuibaırıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miifctar-
laırını Savuınmıa Samıayii Destekleme Fonuna ödemeye M İ Sa
vuranla Bakanı yetkilidir. 

d) (Savunana Sanayii Destekleme Fonumdan (a) fıkrası çerçe
vesinde Haeüneye yatırılacak pattadan bir yandan .bütçeye gelir, 
•diğer yandan Mfflî Savunımıaı Bakanlığı bütçesinin MgiM tertipleri
ne ödemek kaydetmeye ve geçen yılar ödenek bakiyelerini devret
meye Maliye ve Gümrijk Bakam' yeftklilidir. 

e) 3238 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
Sîaıvunsma Sanayii Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdür
lüğü için kikaianan!, satın atoaın ve saltam alınacak helikopterler 
için yapılan ve yapılacak ödemeler, bu amaçlı Genel Müdür
dük bütçesine konanı ödeneğin Fona aböarimasıyilla kaırşılüaittir. Ak
tarana işletmni yapmaya .Maliye ve Gümlrük Bakam yetklidiir. 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 27. — Konveıntjilbl olmayan konsolosluk ge/Merin-

den tranisfeıti mümkün olmayanı ve 1989 yih sonu itibariyle fcul-
lamiîmaıyan müatanları, Dişlileri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
bir tertibe, ıbu Bakanlığın gerekli tgöfdüğü mail ve hizmet aiüımilatrın-
da kullaniiflanaki üzene, yiı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir 
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fcaıydıetoıeye ve yılı içindıe kuiıamlınaıyıaıı miktarları gelecek yıia 
devren ödenek kaydetmeyle MalMye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yaplacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakam ite 
MalMye ve Gümrük Bakanınca müştereken tespit edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sa
hil Güvenlik Komutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet 
Karşılıkları 

MADDE 28. — 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 alman kira veya ücret 
tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müessese
lerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsu
bay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce 
ödenen miktarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek 
havaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paralan; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel 
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tertiplere ödendk kaydetmeye ve bu suretle ödendk kaydolan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

YeHkiMidir. 

Bağış, Hibe Ve Yardım Yolu İle Gelen Malzemeler 
MADDE 29. — 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 ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların kar
şılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama ka
lemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 1990 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollar
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 Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 
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Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 30. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının 

bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki 
yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakla
rı öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları
nı, bu Kanuna bağlı (fi) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çe
şit giderlerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili kurumun büt
çesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetküidir. 

Özel Ödeneklerin İptali 
MADDE 31. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle diğer özel 

ödeneklerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis 

amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 
b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (8.000.000) 

lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 
İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 32. — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 

idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayri safi hâsıla
tının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın kullanıl
mayan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarım Hazineye yatırt-

(Plan ve Bütçe K 
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maya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük 
Bakam bu oram, döner sermayeler veya işletmeleri itibariyle sıfıra 
kadar indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, 
raporlanmasına, bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin 
gelirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık 
% 12 zamk olarak ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre tahsil 
edilir. Ancak, hesaplanan zam, döner sermayelerin İta Amiri ve 
Saymanlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Faz
laları ile Fonlardan Bütçeye Gelir Kaydı 

MADDE 33. — 1. T.C. Merkez Bankasında NATO hesabın
da toplanan paralardan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tes
pit edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan «Akaryakıt İstik
rar Fonu» nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından ya
rısına kadar olan kısımları, yıl sonunda da net gelir fazlasının ta
mamı, Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

2. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulmuş olan fonların hâsılatlarının % 40'ını, daha düşük oran tes-

(Plan ve Bütçe 
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biti gereken hallerde fonlar nezdinde yaptıracağı incelemeler sonu
cuna göre Başbakan onayı ile belirlenecek kısımlarını bütçeye gelir 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, diğer kamu kuruluşları Ban
kalar ve Saymanlıkların fonlara yaptıkları ödemeler veya fonlar 
hesabına tahsil ettikleri tutarlardan % 40 oranına kadar kesinti yap
tırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri tespit etmeye 
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Petrolden Devlet Hakkı 
MADDE 34. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre pet

rolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Hakkı» tertibine gelir kaydolunur. 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçlan 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 35. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 ta

rih ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 
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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 tutarlarım bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, malî 
yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgi-
lendirmeksizin yapmaya yetkilidir. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla 
bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlan Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ti-
caıet Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili 
yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edil
mek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına 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 36. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 

bağlı olduğu Bakan malî yü içinde (9.000.000.000.000) liralık bir yıl 
ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir. Borçlanılabile
cek miktar gerektiğinde yarışma kadar artırılabilir. 

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvilleri
nin çeşitleri ile bunların faiz oram, ihraç fiyatı, ödeme süresi, ba-
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sim 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 basınımda uygulanacak şekil 
ve esaslar Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası arasmda 1050 sayılı Muhasebei Umûmiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulan
maksızın akdedilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veyıa daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya taM tutu
labilir. 

Çıkarılacak tahVillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunla
rın dışında kalan düğer konsolide devlet borçlan 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 yıl
larda 'ihraç olunan devlet tahvili, Hazine bonoları ve diğer konso
lide dfcvîet borçlan ile ilgili işlemlerde de geçerlidir, 

1990 yılında çıkarılacak tahvil ve1 bonoların vergi istisnalarını 
kaldırmaya veya uygulanacak oranlan, yürürlükteki oranlar içinde 
katmak üzere, tespit etmeye İBakanliar Kurulu yetkilidir. 

19 — 
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c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ih
racı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz Ödeme tarihi itiba
riyle yeniden! hesaplanıp, anapara değerine üâVe edilerek iç borç 
kaydı yapılır. 

d) Devfet iç borçlanma tahvilleri ile Hazine bonoları kamu 
kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu İşlemlerde anaparaya teka
bül eden satış değerleri esas alınır. 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 37. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuru

luşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygu
lanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 
1990 yılında yapılacak: faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği 
tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili 
vermeye, 

b) Yukâridalki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini «Bütçe
den mahsup edilecek ödemeler hesabı»ndan yaptırmaya, hesabın 
yıla üçinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye, 

Hazins ve Dış Ticaret Müsteşarlığınım bağlı olduğu Balkan yet-
(kilidir. 

(Plan ve Bütç 
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Dış Borçlanma 
MADDE 38. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya 

uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edifan imkânların; 

1. Türk lirası karşılıkları; dış borç kayıtları yapılarak Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 

1A Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarıları ile birlikte ilgili kuruluşlar taraf mdan, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçe

lerde açılacak özel tertiplere; 
\ls Ödenek kaydederek, 
% Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları 

ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
İrası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri ilcin de yukarıdaki 
esaslara göre işlem yapılır. 

b) Dış 'borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve 
hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme taşanları Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleşti
rilemez ve ilgili miktarların dış borç (kayıtları yapılamaz. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı gerektiğinde diş borçlanma ile ilgili bütçe-
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leştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili mliktarların ödenek, gider 
ve dış borç kayıtlan daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakım 
ve sözleşme tasansını vize etmeye yetkilidir. 

c) Dış devlet ^borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe 
girmesini sağlayacak kanunî düzenlemelerin tamamlanmasına kadar 
kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, ücret, 
garanti ücreti ve benzeri giderleri «Bütçeden Mahsup Edilecek öde
meler Hesabı»ndaın yaptırmaya, hesalbın yılı içkide, mahsup edile
meyen artıklarını ertesi malî yıla devretmeye Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Balkan yetkilidir. 

d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında 
öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
müstesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası (kuruluşlarla 
yapılan antlaşmalara göre sağlanarak gerçeMeştirilecek olan lişler, 
anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satmalma usullerinin öngörül
mesi hailinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine 
göre yürütülür. 

Dış Borçların İkraZi Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 99. — a) Yabancı Mke, banka ve kurumlardan veya 

uluslararası kuruluşlardan borçlanma yoluyla temin edilen imkânları, 
ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve 
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antlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumlarına 
İkraz, devir veya kullandırmaya ve tnı kredilerden yapılması ge
reken geri ödemeleri aynı ıkuruluşlıar için hesaben ikraz veya kre
diye dönüştürmeye" Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Balkan yetkilidir, 

b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve kamu bankalarınca sağlanması halinde, bu 
kredileri kısmen veya tamamen anlaşma hükümleri ile beraber dev
ralmaya, devralınan kredileri kamu kurumlarına ikraz, devir veya 
kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri 
aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluş
larınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına (Özel 
hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden 
fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek 
kredileri, anlaşjnalarındafci şartlarıyla garanti etmeye, ulusal banka 
ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat 
mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vemeye, 
Özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini 
Kloruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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d) Hazinece yabancı ülkeler veya yabancı ülkeler resmî ku
ruluşları veyahut uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin 
teknik yardım ve eğitim amaçlan kapsamındaki bölümlerinden an
laşma hükümlerine istinaden gerektiğinde karşılıksız olarak özel 
bütçeli kuruluşlara kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağ'ı olduğu Bakan yetkilidir. 

e) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar 
geçerlidir^ 

(Plan ve Bütç 
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244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 40- — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finans

man lilhtiyaçlannın karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşma
ları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman 
İhtiyaçlarım karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak şartlarla (10 000 000) ABD dolarına kadar olan borçlanmaların 
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) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşma
lar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Hibe Anlaşmaları 
MADDE 41. — Yabancı ülkeler, yabancı ülkeler kredi kuru

luşları ve Uluslararası malî kuruluşlar ile hibe anlaşmaları yapıl
masına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 42. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabil

mek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu öde
melerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan 
para politikasını yönlendirmek amaçlan ile 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 alma
ya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarım, satış usul ve 
esasları ile şartlarım tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesi esaslarma göre T. C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımn 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 ödeme
ler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi (Gelir ve 
Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 

(Plan ve Bütçe 
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Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 43. — Maliye ve Gümrük Bakam, bütün saymanlık

ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan mal varlık
ları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarım Hazine 
hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu 
amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umûmiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna Ödemeler 
MADDE 44, — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi

nin Kaynak Kullanımım Destekleme Fonuna Ödemeler tertibinde 
yer alan ödeneği, amaçları dahilinde kullanılmak üzere bu Fona 
aktarmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 45. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, 

geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenme
sinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müş
tereken tespit olunur. 
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Çeşitli Saymanlıklar 
MADDE 43. — T 

miştıir. 

Kaynak Kullanımın 
MADDE 44. — T 

miştıir. 

Geri Verilecek Par 
MADDE 45. — T 

miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olunan ve
ya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri 
alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 46. — L 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

kapsamına giren kuruluşların, 1989 yılı kârlarından Hazineye isa
bet eden tutarları, 

a) 233 saydı 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 veya kendilerine 
ikraz edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1988 ve daha 
önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi 
üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilgUendirmeksizin kuruluşla-
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nn görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mah
sup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 
MADDE 47. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeni

den düzenlenmesi tedbirlerini uygulamak, sermaye artırımlarına 
katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finansman prog
ramlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hük
münde 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 ortaklıklarınm Hazine
ye veya çeşitli fonlara olan borçlarım yıllık yatırım ve finansman 
programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borç
larının ödenme zamanı ve şartlarım belirlemeye, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının teklifi üzerine, mahiyetine göre, bütçede açılacak 
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özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı, , 

Yetkilidir. 
2. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1989 yılı 

sonu itibariyle; 
a) Hazineye ve fonlara olan vadesi geçmiş borçlarını, Hazine

den ve fonlardan olan alacaklarına veya ödertmemiş sermayelerine 
mahsup ötmeye, 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (Devlet Yatırım Bankası) 
olan borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde 
ödenmemiş sermayeterîne mahsuben 'bu borçlarla, Bankanın Sosyali 
Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralına
rak mahsup ve tasfiyesini sağlamaya, 

c) Hazineden olan görev zararı alacaklarına karşılık Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birliklerinin T. C. Ziraat Bankasına olan des
tekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, 
gerektiğinde buruların görev zararı borçlarına karşılık Hazinece 
devralınmasını sağlamaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan, 

d) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 
üzerine, gelir ve gider hesapları l e ügüendkilmeksizin mahiyetilerme 
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 ortaklarının Hazine devirli dış 
kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devra'lmabi-
tecek borçların miktarı üe sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tarafın
dan özel tertip Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahvi'ller iç 
borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve 
sair şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine Yapılacak İktisadî Transferler ve 
Yardımlar 

MADDE 48. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idareler bütçelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak «İkti
sadî Transferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Hazine Kefaletleri 
MADDE 49. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alım

ları ve diğer faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacak
ları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kama Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıkları 
MADDE 50. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilknesinde (236), memuriyet taban aylığı göstergesi için 
ise (260) katsayı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev allan Devlet memurlarının yurt duşı aylıkları, yeni kurlar ve yeni 
emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 sayılı 
Bakaralar Kurulu kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hüküm
lere göre ödenir. 

İkramiye ve Diğer Ödemeler 
MADDE 51. — a) 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanun ide ek ve değişikliklerine göre verilen ve aym kanunla 
belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin ödenmesine devam olunur. Andan Kanunun 26.7.1983 Tarih 
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ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 mcı maddesinin 3 üncü fukrasında 
bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen İkramiye katsayısı olarak 
1990 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 tiyat
rodan memur olmayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında 
değişiklik yapılıncaya kadar (6 000) TL. toplantı ödeneği verilir. 

e) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü madde-
sine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlem
leri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerin
den tahsil edilen ve emanete alınan ücretlerden en az yarısı 164 ün
cü madde hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu 
ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruluşlar) 
dahil) personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci mad
desinin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut kıs
men ya da tamamen Hazineye irat kaydına ilişkin esasları tespite 
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki 
fıkrada belirtlen işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli 
ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları ve diğer memur
lar da yararlandırılırlar, 
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Tayın Bedeli 
MADDE 52. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve

rilmesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, 
günlük er istihkaikının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. An
cak, bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (500) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpulması sonucu bulunacak 
miktarı geçemez. 

b) Ordu, hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edM-
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün 
olmadığı, bağlı butunduklaırı komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ife tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 53. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt

çeli idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, Kanun
larla kuruttan fonlara, ketaflielt saındjfkilaınn'a -ve hizmafcliertini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yü
rüten kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları 
ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1989 tarihi itibariyle boş olan
lar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan 
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atama amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının gö-
tüşa üzerine Başbakanlığın iznine tabidir. Ancak, mecburî hizmetli 
personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mes
lekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim 
elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu 
maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için izin 
aranmaz. 

b) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve 
ikamu iktisadî teşebbüsleri, özel Kanuna veya özel Kanunla veril
miş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara 
bağlı işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci madde
sinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak; kaydıyla anılan Ka
nuna göre çalıştırdılklan personele ait kadrolardan, 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro 
ve pozisyonlarından, 

iş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro 
ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar atama yapma
ya 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 
zorundadırlar. 
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d) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon 
saymanlığı kadroları ile katma bütçeli kuruluşların saymanlık ve 
bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolardan Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde bu Bakanlı
ğın kadro cetvellerine eklenebilir. 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 54. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 

idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, 
Kanunla kurulan fonlar ve 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 kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hak
kında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu dışında diğer Kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları 
sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri 
ve tip sözleşme örneklerini, 1990 yılı Ocak ayı sonuna kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgüîi mevzuat hükümlerine dayanılarak son
radan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluşlar
ca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsa
ması halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Ba

klan ve Bütç 
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kanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize 
işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede 
bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel Kanunları uyarınca 
1989 ıMâlî Yümda sözflteşme ile çaflışfaırıilaııikrdlao 1990 Madî Yılında 
görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun 
görülenlerin Ocak - Şubajt aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme 
ile çalıştırılmaları konusundaki Kanunî işlemleri tamamlayıncaya 
kadar 1989 Malî Yıllımda vize edilım'iş sözleşmelerine göre, yemi söz
leşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler diajha sonra yapılmak 
üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

Geçici İşçi Kadroları 
MADDE 55. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 

idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla ku
rulan fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer ter
tiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 ta
rih ve 233 saydı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında 
kalan kuruluşların 1.1.1990 tarihinden Mbaren 30 iş gününden 
fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyon
ları, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1990 tarihine 
kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirecektir. 
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1990 Malî Yılında, Kanunla, uluslararası anlaşmalarla veya 
1990 yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen bi
rimler için yapılacak yenli vizeler dışında 1989 Malî Yılımda vize 
edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edikriiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Güm
rük Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçidi işçi pozis
yonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası ve ku-
ruluşlararası aktarmalarda, da aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir 
örneği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve öde
me yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçları 
MADDE 56. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî 

veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
silinmesi Malî Müşavere Encümeni tjainaifıiKd'ani uygun görülen kişi 
borçlarından, tutarı 10.000.000 liraya kadar olanların kayıtlardan 

(Plan ve Bütç 
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miştir. 
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«çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu miktarı 
aşan kişi borçlarının terMni T.B.M.M.'nin onayına bağlıdır. 

1050 sayılı Munasebei Umumiye Kanununun 131 inci mad
desi ile terkin yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş olan, 
ayniyat ve nafklit saymanları ile gelir ve ödfârraeüerîe «lgffii memur
ların zimmetlerinden 1.000.000 lirayı aşanlarının terkin üsteleri bütçe 
uygulama sonuçları ile birlikte TİM.M.M.'nün bilgisine arz edilir. 

Devlet Hesaplarında Kuruştu İşlemler 
MADDE 57. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan pa

ra 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 düğer mevzuatında belirtril-
miş tultiatr ve oraniüar değişmemek şartıyla lira kesirleri dikkate 
alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili 
olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfre
dat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi 
amacıyla denenim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin 
farkları terkine yetklMdir. 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 
MADDE 58. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 

23 üncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun ola-
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rak 1990 yılında ve daha önceki yıllarda açtırılan akreditif kredi
lerinin mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç) 1990 yılı bi
timine kadar sonuçlandırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten 
iade ettirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Teminatlarla İlgili İşlemler 
MADDE 59. — 1 Mart 1972 tarihinden önce ihale mevzuatı 

gereğince alınmış olup da çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya 
gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir yazılma ve di
ğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yap
maya ve bu işlemlerin esas ve usullerini belirlemeye genel ve katma 
bütçeli idarelerde Maliye ve Gümrük Bakam, il özel idareleri ve 
belediyelerde İçişleri Bakam yetkilidir, 

Vergilerle İlgili Hükümler 
MADDE 60. —. 7.2.1967 tarih ve 828 saydı îthalde Alınacak 

Damga Resmi Hakkında Kanun ile değişikliklerinin yürürlük süre
si 31.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır., 

(Plan ve Bütçe 
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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 61. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

mu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan 
yüzde 3,5 oranı 1990 yılında yüzde 1 olarak uygulanır. Bakanlar 
Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde l'e ka
dar azaltmaya yetkilidir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 62. — 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununda 

saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmım gerekli görülen 
hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Saymanlar hak
kındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki 
verilenler hakkında da uygulanır. 

Adalet Fonundan Sağlanacak Mesken Kredisi 
MADDE 63. — 27.5.1988 tarih ve 3454 sayılı Kanunla kuru

lan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonundan Anayasa Mahkeme
si, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Hâkim ve Savcılara, Adalet Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve 
Danıştay'da görevli personele Yüksek Planlama Kurulunca tespit 
edilecek şartlar dairesinde, mesken kredisi verilebilir. 

(Plan ve Bütçe 
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Kutlama Törenleri Harcamaları 
MADDE 64. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile gelirle

rinin yansından fazlası Hazine yardımlarından meydana gelen ka
mu kurumlan, her yıl kuruluş yıldönümlerinde kutlama törenleri 
düzenleyemez ve bu amaçla faarcaima yapamazlar. Söz konusu ku
rumlar bu törenlerini kuruluşlanm izleyen her beş yılda bir düzen
leyebilirler. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 65. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 

Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 saydı Kanunla deği
şik 37 nci maddesinin (a) fıkrası, 
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(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, 

(4) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
değişik 46 ncı maddesinde yer alan «... bu harç isteyen öğrenciler 
için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafın
dan ödenir.» 

Hükümleri, 1990 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin 
ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulamr. 

b) 233 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu 
Kanunun «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları» başlıklı madde
si hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanu
nun 60 inci maddesinin 6 ncı bendinin a/l fıkrasında yer alan ik-
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ramiye oranları 1990 Malî Yılında sırasıyla {Yüzde on) ve (Yüz
de doksan) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 
3239 saydı 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 
Kanunun 3239 saydı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 
3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nispetlerin uygulan
masına 1990 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 saydı Belediyelere ve İl Özel İdare
lerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun «Payların Hesaplanması ve Dağıtımı» başlıklı değişik 1 
inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1990 yılında uygulanmaz. 
Bunun yerine sözkonusu madde uyarınca 1990 yılında ayrılacak 
payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık 
dereceleri, malî kaynaklan, coğrafî konumlan ve turistik durum-
lan gözönünde bulundurularak İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanlıklarınca birlikte tespit edilecek ve Baş
bakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 29.4.1969 tarih ve 1164 saydı Arsa Ofisi Kanununun deği
şik 5 inci maddesinde belirtilen döner sermaye miktarı 500 milyar 
lira olarak uygulanır. 

g) 24.3.1988 tarih ve 3418 saydı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 
3558 saydı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendinin, Genç-
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lik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16 lık payın bölü
şüm ve ödenek kaydına ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne aynlan % 16 lık pay. Başbakanın onayı ile bu ku
ruluşlar arasında paylaştırılır. Bu paylar bir yandan ilgili Katma 
Bütçeli Kuruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yan
dan aynı kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde har
canmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur, şeklinde uygulanır. 

h) <1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 
24.6.1938 tarih ve 3488 saydı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 
1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi; 

(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 Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazi
ne tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek kre
diler ve bu kredilerin sözkonusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayı
sıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu; 

(Plan ve Bütçe 
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(4) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline 
Dair Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri (Özel kanunla kurulan sos
yal güvenlik kurumlan 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 saydı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, 
(İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasına ilişkin esas ve 
usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.); 

(8) 1615 saydı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 
nci fıkrası; 

(9) 3234 saydı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin (i) bendi ve son parag
rafı; 

Hükümleri 1990 malî ydında uygulanmaz. 
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Yürürlük 
MADDE 66. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 67. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerim Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkam, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanbğı ile ilgili hükümlerim Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkam, 
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d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakam, 
Yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/619 
Karar No. .98 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Bakanlar Kurulu 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 17.10.1 
edilmiştir. 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri, Genel Bütçeye d 
misyonumuzun programı gereğince 26.10.1989 ıtarihinde Maliye ve Gümrük Bakanının sunuş 
tasarının incelenebilmesini teminen verilen süreyi takiben, 3.11.1989 tarihinde 1990 Yılı Bütçe K 
luşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan görüşme 
ve katma bütçeli kuruluşların bu yapı içindeki yeri ile ilgili görüş ve öneriler en geniş şekilde 
rinden çalışmalar hakkında gerekli bilgiler alınmıştır. 

Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü benimsenerek maddelerine geçilmesi kabul edilm 
eden görüşmelerde, tasarının 1 inci maddesine bağlı Katma Bütçeli Kuruluşların gider ve gelir 

Tasarının ödenek ve gelir bazında analizini şu şekilde yapmak mümkündür: 
Tasan ile Katma Bütçeye bağlı 41 kuruluşa 1990 yılı harcamaları için (A) işaretli cet 

(9 639 666 000 000) lira ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin karşılığı ise (B) işaretli cetvelle 
lirası kuruluşların öz gelirleri (9 164 666 000 000) lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 
edilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 



Çevre Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürlüğe laboratuvar binası alımı için 101-02-3-601-900 harcama kalemine (5 

Genel Müdürlüğün bütçe görüşmeleri Komisyonumuzda 7.11.1989 tarihinde yapılmış, bu t 
rum 9.11.1989 tarihli ve 20337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 389 saydı Kanun Hük 
lığı»na dönüştürülmüştür. Bu değişiklik Kurumun katma bütçeli kuruluşlardan çıkartılara 
masını gerektirmektedir. Bu düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılmasın 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; 
Gençlik ve Spor 11 Müdürlükleri hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi ve mevcut 

labilmesi için 101-02-3-343-900 harcama kalemine (1 000 000 000) lira, Spor Federasyonla 
tar, bu faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli görülmeyerek 111-01-1-001-20 
ve 111-01-1-001-400 harcama kalemine (1 000 000 000) lira olmak üzere toplam (3 000 0 
amatör spor kulüplerine yardım amacıyla ayrılan ödenek, sürekli olarak teşkilatlanmasım 
lerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeterli görülmeyerek 111-01-3-423-900 harcama k 
çeşitli türdeki spor tesMerinin bakım ve onarım isterinin yapılması, devam eden işlerin p 
risinde bitirilebilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni spor tesisleri projelerine başlanabilmesini t 
(2 000 000 000) lira ödenek ilave edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü; 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin 112-01-2-002 «Devletve İl Yolları Yapım ve 

cama kalemine konulan ödenek yetersiz görülerek, kalkınmada öncelikli illerin yol sorunu 
İller» projesine 30 000 000 000 lira, mevcut şehir geçişlerinin artan trafiği karşılamadığı, şe 
liği nedeni ile uygulanamadığı, bu nödenle «Şehir Geçişleri Projesine» 40 000 000 000 lir 
lanılmak üzere 2 000 000 000 lira, Kalkırn - Edremit yolunun bitirilebilmesini teminen 1 0 
ören - Bozkır yollarının yapım ve onarımı için 1 000 000 000 lira, Afltakya - Yayladağı -
mesi için 1 500 000 000 lira, Adıyaman - Yeşilyurt - Malatya Projesindeki çalışmalara hız 
Ağrı, Kars, Erzurum, Erzincan illerini-batıya bağlayan Zara - Gemifibeli - Suşehri yolunu 
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3 000 000 000 lira, Adana - Karataş yolunun bitirilebilmesi için 1 500 000 000 lira, Şebink 
mamlanabilmesini teminen 4 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Trabzon İl İmar Planında Trabzon Bölge Müdürlüğünün mevcut idare binalarının Kara 
de görüldüğü, Üniversite ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğinc 
Üniversiteye devrinin öngörüldüğü, ancak Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1990 Yılı Bütç 
tefrik edilmediği anlaşılmaktadır. Devrin kısa sürede yapdalbiLmesi için Karadeniz Teknik Ü 
ları Genel Müdürlüğü bütçesinin (112-01-2-004-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, 
Antalya Hastanesinin tevsii imar adası içinde kalan Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 132 
inşaatı için 1 300 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Tarım sektöründe inşaa edilen ve su tutmaya başlamış olan Hancağız baraj gölü nedeniyle 
- Barak yolunun güzergâhının kaydırılması için 3 000 000 000 lira, yine tarım sektöründe inşa 
yacak olan îkizeetepeler Baraj gölü nedeniyle su altında kalacak olan Balıkesir - Akhisar 
1 400 000 000 lira olmak üzere toplam 4 400 000 000 Ura ödenek (112-01-2-005-700) harcam 

Karayolları Genel Müdürlüğü makina parkında bulunan pikapların büyük bir bölümünü 
olan pikapların parça temininde karşılaşılan güçlükler nedeni ile onarım ve bakım zamanla 
sadığı anlaşılmaktadır. Yol standartlarının devamlı yükselmesinin pikaplara yaptırılan bir ço 
az olan binek vasıtalan ile yaptırılmasına imkân sağladığı, bu uygulamanın büyük tasarruflar 
5 adet otomobil ve 90 adet Station Wagon almak: üzere 112-02-2-001-600 harcama kalemine 
miştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürlüğün satın alınacak taşıtlar listesinde Sıra No. 15'de yer alan 3 adet am 

çıkartılmış, buna paralel olarak (103-01-2-001-600) harcama kaleminden 255 000 000 lira düşülm 
Kayseri - Develi Ovasının sulanması projesi büyük oluşu nedeniyle «Merfaale-I» ve «Mer 

ikmal edilerek işletmeye açılmış, «Merhale-II» nin bütün proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
(112-01-2-001-300) harcama kalemine 2 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin 112 «Büyük Su İşleri» programının 02 « 
leri Yapımı» alt-programının 2 ödenek türü altındaki 001 «Tarım, enerji, hizmet projeleri» 
lan ödenek yetersiz görüldüğünden bu harcama kalemine, Ceyhan taşkm koruma projesin 
lira, Kırşehir - Karaova sulama barajı için 500 000 000 lira, Kalealtı I. merhale projesine 
lira, Konya ve Ereğli'de açılmış ve açılacak kuyulara alınacak pompa ve diğer malzeme ile 
için 7 500 000 000 lira, Kırşehir merkez Sidikli sulama barajına başlangıç ödeneği olarak 
Daphan I. Merhale» projesinde Kuzgun barajı şebekesinin de ihale edilerek yürütülebilmesi 
mesi için 5 000 000 000 lira, Kayseri Sanoğlan sulama projesinin ihaleye çıkarılması için 
ovalarım sulayacak olan Krelli sulama projesinin uygulamaya konulabilmesini teminen 1 0 
jesi içinde bulunan Bozkır - Yalıihüyük - Ahırlı - Aliçerçi ovalarının sulama işinin II. Merhal 
lamaya geçilebilmesi için 2 500 000 000 lira, 1986 yılı yatırım programına alınmasına rağ 
len başlanamamış olan Biga Bakacak Barajının yapımına 1990 yılında bağlanabilmesini tem 
rama girmesine rağmen ödenek yetersizliği yüzünden ilerleme kaydedHemeyen Yumurtalık 
lira, Aydın - Karpuzlu Barajı ve sulama projesinin programa alınarak ihale edilebilmesi i 
Örenler barajının gövde ve dolusavak yapımının tamamlanabilmesi için 3 000 000 000 lir 
len sulama, drenaj ve taşkm projesinin başlanmış bulunan taşkın işinin yürütülmesini teminen 1 
jının planlanan sürede bitirilebilmesi için 6 000 000 000 lira, Çorum İlinin içme, kullanm 
olan Yenifaayat Barajının inşaatına başlanabilmesini teminen 3 000 000 000 lira ödenek ekle 

Ayrıca, programda yer alan ve yapımı devam eden göletlerle, yılı içinde talep edilen il 
sulama yapılması hizmetinin yerine getirilmesi için 113-01-2-001-700 harcama kalemine 25 
rolüne ilişkin tesislerin yapımı için aynı harcama kalemine 12 000 000 000 lira ödenek ilave e 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 
Köy ve orman yolları yapımının program hedeflerine ulaşabilmesi için Genel Müdürlü 

manla çalıştırılmasının gerektiği, ancak, 1990 yılında bu makinalar için ayrılan akaryakıt öd 
ödenekten az olduğu ve bu ödeneğin yetişmeyeceğinin görüşünden hareketle, 111-03-2-001 « 
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nin 400 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, ayrıca, bu makinalara, makina, teçhizat ve 
yetersiz olduğu anlaşıldığından, aynı faaliyetin 600 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, 
700 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, toprak ve su kaynaklarını geliştirme hizmetleri 
Küçüksu İşleri» faaliyetinin 700 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, ülke genelinde içm 
111-06-2-001 «Köy içmesuları yapımı» faaliyetinin 700 harcama kalemine 50 000 000 000 li 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; 
Çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında bakılan çocuk ve gençlerimizin yiyecek ve 

rındırılmakta olan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlılarımızın giyecek ihtiyaçlarının karş 
me yurtları ile huzurevlerinde kullanılan yakacak giderleri için 111-02-1-001-400 ve 111-03-
15 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı; 
YÖK. sitesi inşaatı projesi içinde yer alan, Yüksek Öğretim Kurulu idare binalarına 

Karayolu üle irtibatını sağlamak için yapılacak üst geçidin kamulaştırılma 'bedeli 
(111-01-3-601-900) harcama kalemine eklenmiştir. 

Ankara Üniversitesi; 

Üniversitenin, fakülte ve yüksekokullarda mevcut laboratuvarlarınuı makine ve teçhiza 
kalemine 50 000 000 lira, 1989 yılı yatırım programına alınan ve 1990 yılına sari olarak 
luluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaat projesi için bütçeye ödenek konu 
(101-02-2-006-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, üniversiteye bağlı Veteriner Fa 
Çiftliğinde 1989 yılı içerisinde yaptırılan ve süt sağım makineleri de alınmış bulunan ahırlar i 
den 50 baş inek satın ahnalbidmesini itemineh (112-06-2-001-400) harcama kalemine 75 00 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğrenim ve eğitim görmekte olan öğrenciler ile gör 

sonelin her gün üniversite kampusu ile şehrin çeşitli yerlerine gidiş ve gelişlerinin temini içi 
nedenle ihtiyacın kiralanan otobüslerle karşılanmaya çalışıldığı, ancak, bu iş için ayrılan ö 



(101-02-1-001-300) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, üniversite binalarının bakım ve o 
(101-02-2-010-700) harcama kalemline 800 000 000 lira, üniversite laboratuarlarının günüm 
geljritebafenesıini teminen ('101-02-2-012-600) harcama kalemine 750 000 000 lira, yemi açıl 
etüt - proje ve inşaat giderleri için (101-02-2-059-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, 
ve dergi abone ücretleri için (105-01-1-002-400) harcama kalemine 750 000 000 lira, İktisa 
etüt - proje işi için {113-09-2-001-300) harcama kalemine 300 000 000 lira ödenek eklenmi 
binaya olan acil ihtiyacı göz önüne alınarak (101-02-2-048-300) harcama kalemine etüt - pr 
nek (111-11-2-101-700) harcama kalemine aktarılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi; 
Beytepe Kampüsünde öğrenim ve eğitim görmekte olan öğrenciler ile görev yapmakta 

kampus ile şehrin çeşitli yerlerine gidiş ve gelişlerinin temini için (101-02-1-001-300) harcam 
tede mevcut bilgisayarlann periyodik bakımlarının yapılmasını teminen (jl 01-02-2-012-600) 
tepe Kampüsündpki öğrenci yurtlarını ısıtmak için yurt blokları yakınında tesis edilecek k 
harcama kalemine 900 000 000 lira, üniversite hastaneleri hizmet bloklarının başta çatı ol 
tesisatlarının onarılması için (104-04-2-005-700) harcama kaiemine300 000 000 lira, göz m 
lan kompüter ve eşeller ile göz ameliyatlarında kullanılacak cerrahi aletlerin alınabilmesini 
mine 200 000 000 lira, 1984 yılanda {inşaatına başlanıp 1990 yılı sonuna kadar hizmete so 
kanser araştırma teşhis ve tedavisinin (ayaktan) sağlanacağı I inci kısmının en kısa sürede b 
(112-01-2-003-600) harcama kalemine 250 000 000 lira ve (112-01-2-003-700) harcama kalemi 
1 000 000 000 lira, «Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Makine ve Ekipman Alımı Projesi» 
alman makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ile Toplu Konut Fonu ödemelerinin 
harcama kalemine 1 000 000 000 lira ödenek eklenmiştir. 

Gazi Üniversitesi; 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve aynı yerde bulunan Gazi Eğitim Fakültesinin ek bina 

derlerine ait borçların karşılanabilmesi maksadıyla (101-02-1-001-400) harcama kalemine 5 
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1990 öğretim yılında hizmete açılan Eğitim Öğretim binasının donatım malzemesi ihtiyacını 
cama kalemine 450 000 000 lira ödenek eklenmiştir. İlköğretim kurumlarına nitelikli öğretme 
kullarındaki eğitim - öğretim süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmış, bu değişikliğe paralel ol 
öğrenci kapasitesinin ihtiyacı olan kapalı alanların temini için, (113-13-2-003-700) harcama ka 
sekokulu için 250 000 000 lira, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu için 500 000 000 lira, Bolu Eğ 
Kastamonu Eğitim Yüksekokulu için 500 000 000 lira olmak üzere toplam 1 750 000 000 lir 

İstanbul Üniversitesi; 
Millî Savunma Bakanlığınca bedelsiz olarak Su Ürünleri Yüksekokuluna tahsis edilen 

onarımı ve organizasyonu ile alt yapısının yapılarak hizmete açılabilmesini teminen (101-02-2-0 
lira, Mühendislik Fakültesinin Avcılar kampusundeki bloklarının bitirilerek hizmete açılab 
kalemine 4 000 000 000 lira, öğrenci yurt binalarının ruhsat ve iskânlarını alabilmek için ö 
karşılığı olarak (101-02-3-601-900) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi; 
üniversite kampusune ait arazilerin gecekondulaşmasını önlemek amacı ile etrafının du 

nı ve eksik olan çevre düzenlemesinin yapılabilmesini teminen (101-02-2-006-700) harcama kal 
nik Fakültesi Projesi içinde yer alan derslik bloku inşatının 1990 yılı içinde tamamlanabilme 
mine 250 000 000 lira, 3 0001 aşkın öğrencisi ile bir lise binasında çok zor şartlar altında 
lirtilen Sakarya Mühendislik Fakültesi kampus projesine başlanabilmesini teminen yeni aç 
mine 500 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin Avcılar Kampusundaki yeni binalarına taşın 

kampusu bitişiğindeki boşaltılan eski binanın Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği, ancak, 
binaların Boğaziçi Üniversitesine devrini sağlamak üzere satınalma işlemleri için gerekli ö 
tır. Devrin hukuken tamamlanabilmesini teminen satınalma işlemleri için İstanbul Üniversi 
yeni açılacak «Kamulaştırma ve Bina Satın Alımları», (101-90-3-601-900) harcama kalemin 
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elektrik, su havagazı ve yakacak giderleri için (101-02-1-001-400) harcama kalemine 200 00 
mının yapılabilmesi için (101-02-2-017-700) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek ekle 
tersizliği nedeniyle biriken elektrik, su ve havagazı borçlarının Ödenebilmesini teminen 
250 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Marmara Üniversitesi 
Uzun yıllardan beri araç alınamaması nedeniyle yıpranan araçların bakım ve onarımlar 

ve her yıl artan kiralar ile çoğu bakım ve onarımdan geçmemiş binaların tadilatları için 
100 000 000 lira, biriken elektrik, su, havagazı giderlerinin ödenebilmesi ve akaryakıt, y 
(101 -02-1 -001 T400) harcama kalemine 150 000 000 lira, Göztepe, Bahçelievler, Anadoluhisa 
binasının çatı onarımları, kalorifer kazan tamirleri, elektrik, su ve sıhhî tesisat ile müştere 
(101-02-2-007-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, Eğitim Yüksekokullarmdaki eğ 
yıla çıkarılmasına paralel olarak üniversiteye bağlı Eğitim Yüksekokulunun 353'den 1 100'e 
mak amacıyla (101-02-2-009-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, temrinlik ve temizli 
400) harcama kalemine 200 000 000 lira, ameliyat esnasında dokuları çevreye zarar vermed 
cihazı alınabilmesi için (104-04-2-003-600) harcama kalemine 300 000 000 lira, Tıp Fakült 
dallarında, kanser, böbrek ve anemi gibi hastalıkların kesin teşhisinde kullanılacak «Elektr 
(112-01-2-026-600) harcama kalemine 900 000 000 lira ödenek eklenmiştir. 

Yıldız Üniversitesi; 
Üç ayrı kampusta gece ve gündüz devamlı olarak eğitim yapan Üniversitenin Rektör, R 

Müdürlerinin zamanında derse gidip, idarî görevlerine dönmelerini sağlamak amacıyla 1 
(101-02-2-019-600) harcama kalemine 400 000 000 lira ödenek ilaveedilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi; 
Üniversitenin hizmet alımları için (101-02-l̂ OOl-300) harcama kalemine 150 000 000 l 

için (101-02-1-001-400) harcama kalemine 250 000 000 lira, Rektörlük, Fakülte, Yükse 
(101-02-2-005-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, hafriyat esnasında jeolojik yapıdan 
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sının meydana geldiği Sinema TV. Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaatı projesi için 
l! 000 000 000 lira, aynı merkezin makine ve teçhizat alımı için (016) faaliyeti (600) harcama 
«dikiliştir. 

Ege Üniversitesi; 
Kalp ve Göğüs Cerrahisi binasının 1990 yılında hizmete girmesini teminen (101-02-2-0 

lira, Üniversite Hastanesinin «Acil Servis ve Poliklinik» binasının etüt projesi için verilen 
200 000 000 liralık ödenek, proje tamamlandığından inşaat ödeneğine dönüştürülerek (104 
mış, ayrıca yine aynı harcama kalemine 300 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. Çeşme Mesle 
İlçesinde kendi binasına sahip olmasının zarurî olduğu görüşünden hareketle, (104-04-2-006-3 
ği olarak 75 000 000 lira eklenmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi; 
Rektörlük ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin iş yerlerine gidiş ve gelişleri iç 

neğin yetersiz olduğu anlaşıldığından (101-02-1-001-300) harcama kalemine 500 000 000 li 
nan tıbbi cihazlara ait bedellerin ilgili firmalara ödenmesi sırasında Katma Değer Vergisin 
miktarı çok artırdığı, mevcut ödeneğin hizmetin yerine getirilebilmesi için yeterli olmay 
600) harcama kalemine 750 000 000 lira, hastane inşaatının tamamlanmasını sağlamak amac 
1 000 000 000 lira, Denizli Eğitim Yüksekokulunun ihtiyacı olan (kapalı alanların gerçekleş 
ma kalemine 1 000 000 000 lira, Demirci Eğitim Yüksekokulunun ihtiyacı olan kapalı alan 
016-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, Tıp Fakültesinin dershane binalarının 1990 yılı 
2-047-700) harcama kalemine 750 000 000 lira, îzmir Eğitim Yüksekokulu'nun ihtiyacı ola 
için (113-03-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir. 

Trakya Üniversitesi; 
Üniversiteye kuruluşta devredilen binaların büyük onarımları için (101-01-2-001-700) h 

nakkale Eğitim Yüksekokulunun ihtiyacı olan kapalı alanların gerçekleştirilebilmesi için 
-500 000 000 lira, kuruluşundan bu yana eğitim ve öğretimini eski belediye binası içinde, ço 
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lek Yüksekokulunun bina inşaatına başlanabilmesini teminen (101-02-2-026-700) harcama k 
bir han içindeki dükkânlar arasında, çok zor şartlarla eğitime başlayan Keşan Meslek Yük 
si içki (101-02-2-027-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, Üniversiteye bağlı Mühendis 
mevcut olan laboratuvar ve derslik inşaatı için (101-02-2-028-700) harcama kalemine 400 000 
na yapımı için başlangıç ödeneği olarak (101-02-2-029-700) harcama kalemine 500 000 0 
teçhizat ve ölçüm aletlerinin alınabilmesini teminen (111-15-2-001-600) harcama kalemine 

Uludağ Üniversitesi; 
Yapımına 1976 yılında başlanan Üniversite Hastanesinin belli bir bölümünün ikmal edil 

harcama kalemine 500 000 000 lira, Göriikle Kampüsünde yapımı devam eden öğrenci kant 
için (i01 -02-2-024-700) harcama kalemine 300 000 000 lira, Göriikle Kampusu altyapı proj 
(101-02-2-010-700) harcama kalemin© 250 000 000 lira, Üniversiteye bağlı Eğitim Yükseko 
yacı olan kapalı alanın gerçekleştirilebilmesini teminen (113-12-2-001-700) harcama kalemin 

Anadolu Üniversitesi; 
Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi için ithal edilen tıbbi cihazların gümrükle 

Katma Değer Vergisi, navlun gibi giderlerin karşılanabilmesi için(101-02-2-016-600) harcam 
Meslek Yüksekokulunun Mermercilik Bölümü atölyelerinin bitirilip hizmete sokulabilm 
kalemine 2C4 000 000 lira, Üniversitenin geçmiş yularda yaptığı kamulaştırmalardan nakit 
münün ödenebilmesini teminen (101-02-3-601-900) harcama kalemine 450 000 000 lira, Yunu 
devamlı kazalara sebep olan kavşağa üst geçit yapılmasını teminen (101-02-2-007-700) harcam 
sadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin kalorifer ve çatı onaranı ile anfi bloğunun tamamlanabilm 
mine 500 000 000 lira, ülkemizin ilk ve tek Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunun uçak m 
yangın söndürme cihazları için (101-02-2-048-600) harcama kalemine 650 0C0 000 lira, savu 
rulan Mefcralurji Enstitüsünün İhtiyacı olan ve bir bölümü geçen yıl alınan makine - teçhizat 
aksamın alınabiilmesini teminen (101-02-2-050-600) harcama kalemine 400 000 000 İra ödenek 
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Selçuk Üniversitesi; 
Üniversiteye Aksaray Belediyesince bağışlanan ve Aksaray Meslek Yüksekokulu olarak kull 

rımında kullanılmak üzere (101-02-2-040-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, kampus a 
manları ve personel lojmnalarının bitirilebiknesini teminen (101-02-2-004-7C0) harcama kalemin 
ve kaba inşaatı bitirilen Fen - Edebiyat Fakültesinin, fen blokunun 1990 yılında hizmete açılm 
ma kalemine 1 000 000 000 lira, 1990 yılında hizmete açılacak olan bu bloklar ile Ziraat Fakü 
bir kısmı için galeri, su, elektrik, ısı, kanalizasyon ve trafo bİRalarının yapılabilmesi için 
500 C00 000 lira, Konya Meslek Yüksekokulu inşaatının bitirilebilmesini teminen (101-02-2-03 
lira, Üniversite kampus alanında devam etmekte olan ve kaba inşaatımn 5,100 m2'lik kısmı b 
hizmete alınabilmesini teminen (101-02-2-038-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, aynı 
(101-02-2-039-700) harcama kalemine 2 000 C00 lira, Araştırma ve Uygulama Hastanesine iki 
minen (101-02-2-012-600) harcama kalemine 100 000 000 lira, Araştırma ve Uygulama Çiftliğ 
Fakültesinin sera, ağıl ve kümes yapımında kullanılmak üzere (111-15-2-004-700) harcama kalem 
sekokulunun artan öğrenci kapasitesinin ihtiyacı olan kapalı alanın gerçekleştirilebilmesini tem 
mine 500 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. Ayrıca, şehrin değişik yerlerinde bulunan fakülte 
yüksekokulların erzak ve yemeklerinde kullanılmak ve bedeli öğrenci Harçlar Fonu bütçesind 
alınması uygun görülmüştür. 

Akdeniz Üniversitesi; 
Servis imkânlarının sağlanabilmesi için kiralanacak taşıtların kira bedellerinin ödenebilme 

mine 100 0C0 000 lira, Üniversite lojmanları ve sosyal tesislerinin program hedeflerine uygu 
019-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, kampus alanı içerisinde öğrencilerin toplu olara 
yemekhane inşaatına başlanabilmesini teminen (101-02 2-028-700) harcama kalemine 200 000 
başlanabilmesi için (101-02-2-029-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, 1984 yılında inşaatına 
lanamayan Hastane inşaatımn yatakhane bölümünün bitirilebilmesi için (101-02-2-014-700) har 
Fakültesinin Uygulama Çiftliğinin oluşturulabilmesi için (101-02-2-003-700) harcama kalemine 
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sekokulunun artan öğrenci kapasitesi nedeniyle ihtiyacı olan kapalı alanların gerçekleştirilebi 
ma kalemine 500 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesi; 
Temeli atılmış olan kapalı spor salonu inşaatı için yeni açılacak (101-02-2-028) faaliye 

lira, 'imar planında üniversite merkez kampusu için ayrılan alanın 'kamulaştırılmasının bir 
(101-2-3-601-900) harcama kalemine 750 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi; 
2547 sayılı Kanunun 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 33 üncü madd 

tırma görevlileri için (101-01-1-003-100) harcama kalemine 250 000 000 lira, şehir mertkezind 
kampusuna gidiş - dönüş hizmetlerinin sağlanabilmesi için (101-02-1-001-300) harcama kalem 
lına iki ade*t buhar kazanı ilavesi için (101-02-2-007-700) harcama kalemine 700 000 000 lir 
liklinikleri ile beş yatak katının 1990 yılı içerisinde bitirilebilmesini teminen (101-02-2-012-70 
şehir merkezinden 7 Km. Uzaklıkta bulunan Üniversite kampusuna gidiş-dönüş hizmetleri içi 
(101-02-2-015-600) harcama kalemine 400 000 000 lira, halen inşaatı devam eden Merkezî 
(101-02-2-022-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, artan yakacak ve yiyecek masrafl 
400) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir. 

Çukurova Üniversitesi; 
Şehir merkezlinden 17 Km. uzaklıkta bulunan Üniversite kampusuna gidiş dön 

(101-02-1-001-300) harcama kalemine 250 000 000 lira, elektrik ve akaryakıt alımı için (101-02 
lira, 1985 yılında inşaatına başlanan kapalı Spor Tesisi inşaatının bitirilebilmesini teminen 
500 000 000 lira, Adana Eğitim Yüksekokulunun öğrenci kapasitesindeki artış nedeniyle ihtiya 
mesi için (113-12-2-002-700) harcama kalemine 400 000 000 lira, aynı nedenle Hatay Eğiti 
harcama kalemine 500 000 000 lira, ödenek ilave elilrniştir. 

Ondotkuz Mayıs Üniversâteisi; 
Üıniversiite kampusunun ısıtılması için fuel - oiil alımında kuilanıitaak üzere (101-02-1-

lira, merkezî kütüphanenin basılı yayın altmt için (105-01-1-002-400) harcama kalemine 100 0 
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klinik bölümlerinin bitirilebilmesi için (101-02-2-003-700) harcama kalemine 200 000 000 lira 
(101-02-2-006-600) harcama katemline 500 000 000 lira, kampus arazisi sınırlarına bitişik b 
yeni açılacak (101-02-3-601-900) harcama kalemine 100 000 000 lira, Üniversiteye bağlı Eği 
ki artış nedeniyle ihtiyacı! olan kapalı alanların gerçekleştirilebilmesi amacıyla (113-12-2-002-70 
aynı nedenle Amasya Eğitim Yüksekokulu için (113-12-2-003-700) harcama kalemine 500 000 0 

Karadeniz Teknik Üniversitesi; 
Trabzon ve Giresun Eğitim yüksekokullarının artan öğrenci sayısı nedeniyle 'ihtiyaç hiss 

mesi için (101-02-2-029-700) harcama kalemine 500 000 000 lira,(101 -02-2-030-700) harcama 
tim Fakültesi bitişiğinde bulunan arazinin fcamuîaştınlnıasının tamamlanması amacıyla yeni 
kalemine 400 000 000 lira, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi laboratuvarlarının ihtiyacı olan 
(111-13-2-001*600) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir. 

Atatürk Üniversitesi; 
Üniversitenin 1990 yılında yakıt ihtiyacı olarak bütçeye konulan ödeneğin yetersiz ol 

harcama kalemine 2 000 000 000 lira, Üniversitede kurulu mevcut bilgisayar sisteminin yeters 
edinilmesi öngörülen sistemin alınması için 1990 yılı dilimi olarak (101-Ö2-2-009-600) harcama 
alam çevresine yapılacak ühata duvarı için yeni açılacak (101-02-2-028-700) tertibine 250 000 
Hastanesinin âcil onarımlarının yapılabilmesini ıtemıinen (101-02-2-025-700) harcama kalemine 
hanede kullanılan ve çoğu eskimiş olan nıalüine (teçhizatın yenilmebilmesi için (104-04-2-001-60 
Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teorik bilgilerini uylgulama alanına fc 
kurabilmek için Makine Endüstrisi Kurumundan 2 adet baraka alınmasını temken (10 
100 000 000 lira, Deprem Araştırma Merkezinin, Doğu Anadoluda kuracağı deprem kayıt şeb 
hizatın alınabilmesi için (104-04-2-003-600) harcama kalemline 300 000 000 lira, Ağrı Eğitim 
nedenliyle ihtiyaç hâsıl olan kapalı alanların gerçekleştirilebilmesi için (113-13-2-002-700) har 
nek ilâve edilmiştir. 
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İnönü ünrvfârstBteai; 
•Şehir merkezinden 12 Km. uzaklıkta bulunan üniVeraite kampüsiine gidiş - dönüş hi 

(1Ö1-Ö2-1-0O1-3Ö0) harcama kaletaune 100 000 000 lira, altyapı inşaatlarının tamamlanabilm 
lemine 500 000 000 lira, Merkezî Kafeterya ve Mediko - Sosyal Merkezi inşaatı için 
1 000 000 000 lira, Adıyaman Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan ve işe alınac 
mek amacıyla lojman inşaatına başflanabilmesini teminen (104-02-2-001-700) haırcama kalöm 
ma Hastanesi 'inşaatına bir an önce başlanabilmesi için (104-04-2-001-700) harcama kalemin 

Fırat Üniversitesi; 
Üniversitenin 1967 yılından beri hizmet veren sabit tesisleri ve taşıtları ile makine ve teç 

harcama kalemine 300 000 000 lira, akaryakıt ve yağ giderleri için (101-02-1-001-4C0) harcam 
dolu Bölgesinin büyük bir kesimine hizmet veren Araştırma ve Uygulama Hastanesine «Bil 
teminen (1 öl-02-2-004-600) harcama kalemine 2 000 000 000 îira, Bingöl ve Tuncel Meslek 
ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu anlaşıldığından (104-02-1-016-400) harcama kalemine 200 0 
kalemine 200 0C0 000 lira olmak üzere toplam 400 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. 

Dicle Üniversitesi; 
Üniversite Hastanesinin akaryakıt ihtiyacı için (101-02-1-001-400) harcama kalemine 50 

1-001-400) harcama kalemine 200 000 000 lira, Rektörlük bina inşaatı için (101-02-2-031-70 
hemşire lojmanları inşaatı için (104-04-2-003-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, ÜmVer 
ytîksökokuiarınm artan öğrenci sayısı nedeniyle ihtiyaç hissedilen kapalı alanların gerçeklest 
ma kalemine 500 000 000 lira, (113-12-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek ek 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 
Mevcut taşıtların onarımları ve telefon giderleri ile işçilerin olağanüstü hal tazminatla 

nen (101-02-1-001-300) harcama kalemine 200 COO 000 lira, yakacak ve akaryakıt alımı için 
400 000 000 lira, kampus alanında bitirilmesi planlanan inşaatların hizmete sokulabilmesi için 
minen (101-02-2-002-7C0) harcama kalemine 500 000 000 lira, şehir merkezine 8 Km. uzaklık 
dönüş hizmetleri için otobüs alımını teminen (101-02-2-009-600) harcama kalemine 400 000 
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ile Eğitim Yüksekokulu, Tatvan Meslek Yüksekokulu ve Hakkâri Meslek Yüksekokulu bü 
harcama kalemine 400 000 000 lira, Eğitim Yüksekokulunun artan öğrenci sayısı nedeniyle 
leştirilebilmesi için (104-02-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, Ziraat Fakültesin 
malarında kullanılmak üzere bir arazi aracı alımını teminen (111-15-2-001-600) harcama kale 
binasının temelinin atılarak inşaatMia başlanabilmesi amacıyla (111 -15-2-002-700) harcama kale 
miştir. 

Gaziantep Üniversitesi; 
1988 yılında hizmet vermeye başlayan Üniversite Hastaresinin hizmetlerinin iyileştiriliöbil 

atarımı teminen (104-04-2-002-600) harcama kalemine 500 000 000 lira, kiralık ve eski mo 
hizmetlerinin daha iyi ve verimli bir hale getirilebilmesi için (104-04-2-005-600) harcama kale 
miştir. 

Komisyonumuzda, Katma Bütçeli Kuruluşların (A) cetvellerine toplam (542 229 000 000 
liralık da ödenek kesintisi yapılmış olup, bu ekleme ve kesintiler sonucunda Katma Bütç 
541 674 000 000 liralık net ödenek artışı meydana gelmiştir. Diğer taraftan, anılan kuruluşla 
ve kesintiler ilgili kuruluş bütçelerinin (B) cetvellerinin Hazine Yardımları bölümünü de değ 

Bu değişiklikler sonucunda; 
Tasarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplamı 10 181 340 000 000 lira, 

9 706 340 000 000 lira ve toplam ödenek 10 181 340 000 000 Ura olarak değiştirilmiş ve m 
Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ve 16 maddeleri ile yürürlüğe ait 
Yürütmeye ilişkin 18 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan «Çevre Genel Müdürlüğü...» iba 

lüğü ile ilgili bölümünde de belirtildiği üzere Genel Müdürlüğün statüsünün Müsteşarlık ola 
karılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Katma bütçeli kuruluşların 1990 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan eM 
Katma bütçeli kuruluşların cari, yatırım, transfer harcamaları ile ilgili 1990 yılı ödenek 

ve kesintiler ekli Tablo - H'de, 
Gösterilmiştir. 
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Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen «Katm 
nunu Tasarısı» Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 

Kâtip 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Nihat Türker 

Afyon 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Başkanvekili 
Hazım Kut ay 

Ankara 

Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 
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Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Ali Talip Özde mir 
Konya 

Mahmut Ö^ztürk 
Niğde 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Ali Topuz 
istanbul 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Seyit Halil Özsoy 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Sümer Oral 
Manisa 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Tevfik Ertüz 
Zonguldak 

Muhalefet Şerhim 
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KARŞI OY YAZISI 

1990 Yılı Bütçe Tasarısına aşağıdaki nedenlerle olumsuz oy veriyoruz. 
1. 1990 Yılı Bütçesi Kamu Maliyesi Birliği ilkesini zedeleyen bir bütçedir. 
2. 1990 Yılı Bütçe gelirleri sağlam ve gerçekçi kaynaklara dayandırılmamıştır. Bunun 

Diğer bütçelerde de görüldüğü gibi bu bütçede de giderek artan oranda borçlanma 
borç ödemek temel amacına dayalı bir bütçedir. Bunun doğal sonucu olarak alt üst ölmüş o 
ekonominin üretici temeli zaafa uğrayarak, imalat sanayii sektöründeki yatırımlar hızla gerile 

3. 1990 Yılı Bütçesi sanayileşmeyi ve dengeli kalkınmayı ihmal etmiş bir bütçedir. 
4. 1990 Yılı Bütçesi enflasyonu körükleyen, yatırımların nitelikleri itibariyle hayat pah 

rak da çalışan kesimleri daha da yoksullaştıracak olan bir nitelik taşımaktadır. Yıllardır u 
bütçe ile de rantiye 'sermayesine kaynak transferi giderek artacak, sanayi sermayesi bundan za 

5. 1990 Yılı Bütçesinde yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinden almaları gerekli olan pa 
dirlerine bırakılmıştır. Bu durum yerel hizmetlerin dağılımında adaletsizlik yaratacaktır. 

6. 1990 Yılı Bütçesinde memur maaş katsayıları düşük tutulmak suretiyle kamu personeli 
yumulmaktadır. 

7. Büyüyen borçlar karşısında hükümetin bütçe üzerindeki hâkimiyeti giderek küçülmek 
sal nitelik kazanmaktadır. Borçluluk katsayısı yükseldikçe siyasal bağımlılık güderek artacak 
hızlanacaktır. 

Ali Topuz Bir gen Keleş 
İstanbul tzmir 

Erdal Kalkan Cemal Seymen 
Edirne Nevşehir 

Önder Kırlı Hilmi Ziya P 
Balıkesir Aydın 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimiz aşağıdaki noktalarda özetle 
1. Türk ekonomisinin 1989 yılında gösterdiği performans temel göstergeler itibariyle şöy 
a) 80ü yılların en düşük büyüme hızı 1989 yılında gerçekleşmektedir. En iyimser tahmin 

kalacaktır. Böylece, kişi hasına reel ^elir geçen yıla göre azalmış olacaktır. 
Son 7 yılda sağlanan ortalama yıllık büyüme hızı % 4,7 olurken, 1973 - 1979 dönemin 

hızının gerisinde kalınmıştır. 

b) 1989 yılında üretüm kapasitesi artışı önceki yıla göre gerilemiştir. 1989 programında sa 
ların % 8,4 ve sabit sermaye yatırımlarının % 7,3 artması öngörülmüşken, toplam yatıranlard 
% 4 civarında gerilemenin gerçekleşeceği anlaşılmıştır. 

c) Toplam yurt içi tasarruflarının 1989'da bir önceki yıla göre •% 9,4 artması öngörülmüşk 
de % 26 olan yurt içi tasarruflarının gayri safi millî hâsılaya oranı nın % 25 civarına düşeceği ta 

d) 1989 yılında yurt içinde yaratılan tasarrufların yaklaşık 3 trilyon lirası cari işlem faz 
yurt dışına - net kaynak transferi - gerçekleşecektir. 

e) 1989 programında % 3,5 olarak öngörülen toplam tüketim artışının % 2,8 civarında 
bir önceki yıla göre değişmemesi veya muhtemelen bir miktar gerilemesi beklenmektedir. 

f). 1989 yılında gerek toptan eşya fiyatları ve gerekse tüketici fiyatları % 70'in üzerinde s 
leşmesine neden olmuştur, istikrarsızlığın ciddî boyutlara ulaşması eoknominin verimlilik ve re 
tedir. 1983 - 1989 arasındaki 7 yılda ortalama yılık fiyat artışı % 50 civarında gerçekleşmek sur 
ma \% 30lük yıllık fiyat artışının önemli ölçüde aşıldığını göstermektedir. 

g) 1989 yıhndakü) dış ekonomik ilişkiler, ekonominin genel gidişine uygun olarak hedefler 
likle, ihracat için öngörülen % 9'luk artış hedefinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görülme 
görülen iyileşmelerin sağlıklı olmadığını kanıtlamaktadır. 

h) Ekonomik göstergelerdeki bu olumsuz değişmeler, 1989 yılında ekonominin ihmal edi 
ğini ve enflasyonla mücadelede açıkça yenik düşüldüğünü kanıtlamaktadır. 



— 22 — 

2. 1990 Malı Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, Türk ekonomisini içinde bulunduğu kr 
tedbirlerin yer almadığı müşahede edilmektedir. 

3. Siyasî iktidarın bütçe yaklaşımı, sadece zorunlu kamu harcamalarının karşılanmasın 
politikası aracı olma Özelliklerinden tamamen uzaktır. 

4) 1988 yılı başında 17 trilyon lira civarında olan, 1989 başında 28 trilyon liraya yüks 
trilyon İraya varması beklenmektedir. Malî politikanın en önemli aracı haline gelen aşırı iç 
olumsuz etkileri tartışmasızdır. 1990 yılında îç ve dış borç geri ödemeleri, yeniden önemli öl 

5. 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
kamu bankalarının denetiminin yapılamamış olmasını, millî iradenin yetkisini kullanmaktan a 
tür uygulamalardan en kısa zamanda vazgeçilmesini, demokratik rejimin sağlıklı işlemesi için g 

6. Devletin fonlar yoluyla büyük ölçüde kamu geliri toplanmasını, yönlendirmesi ve 
sistemi açısından son derece olumsuz ve endişe verici bir eğilim olarak görmekteyiz. Böyle bi 
lükten uzaklaştırdığı gibi, ekonominin yönetimini kurallar dışına itmekte, günübirlik ve key 
dır. Hiç şüphesiz, böyle bir yönetim modelini, hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırmak mümkün 

7. Bu nedenledir ki, Devletin doğrudan yönlendirdiği kaynaklar, millî hâsılanın % 40 
açığı kapatılamamalkta ve daima hedefin üzerinde gerçekleşmektedir. 

8. Devlet, bütün imkânları zorlayarak kaynak toplarken, üretken yatırımları yapacak 
daraltmaktadır. Böyle bir ortamda, özelleştirme uygulamasını başlatan hükümetin kamu iktis 
da yabancılara satabildiği görülmektedir. Bütünüyle millet malı olan bu stratejik tesislerin ya 
izlemekteyiz. Avrupa Topluluğu'na girmek dahi hiçbir gerekçe, bu uygulamayı haklı ve meşr 

9. Devlet, temdi görevleri olan kamu hizmetlerini halkımıza yeterli miktar ve kalitede 
adlîye, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere, çağdaş devletlerin verdiği hizme 
temel hizmetlere sahip olamayan bir toplumun - refah toplumu - sayılması mümkün değildir. 
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10. 1980 sonrasında gelir dağılımında meydana gelen aşırı bozulma devam etmektedir. 
millî gelirden aldıkları pay gerilemekte, maaş ve ücretlilerin sayısının artmasına karşılık, toplam 
Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki temel sorunu, hiç şüphesiz, gelir dağılımındaki bu büyük denge 
sındaki gelir dağılımı farklılığı da giderek artmaktadır. 

11. SONUÇ : Ülkemizin bütün yapısal ve konjonktüırel sorun larma çözüm getirici olma 
Kanunu Tasarısına muhalif olduğumuzu Yüce Türk Milletine arz ederiz. 

Sümer Oral Doç. Dr. Tevfik Ertüzün 
Manisa Zonguldak 

Mahmut Öztürk Alâettin Ku 
Niğde Kocaeli 
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Daireler 
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Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadollu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 

Hükümet 
teklifi E 

46 814 
78 872 
36 257 
25 855 
134 728 
93 335 
44 765 
81 744 
107 507 
68 187 
51 980 
48 547 
48 366 
89 348 
54 782 
68 389 
97 455 
28 925 
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TAIBLO (II) 

KATMA BÜTÇELI IDARELERIN CARI - YATIRIM VE TRANSFER HARCAM 

ÖDENEKLERINDE YAPıLAN EKLEME VE KESINTIL 

Kuruluşun Adı 
Cari 

Eklenen Düşülen 

Çevre Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genöl Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Ç. E. K. Gn. Md. lüğü 
YÖK 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 

— 
3 000 

— 
— 
— 

15 000 
— 
— 

1 750 
1 500 

500 
— 
— 

200 
450 
—. 

400 

Yatırım 
Eklenen Düşülen 

2 000 
102 200 

84 000 
250 000 

l1 125 
2 450 
3 500 
2 200 
5 000 
1 000 

500 
2 700 

400 
1 450 

255 

100 
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Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S 
Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu T 

Komisyonu Raporu(1/619) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-1946104872 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığımda arzı Bakanlar Kurulunca 
ma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik 

Gereğini arz ederim. 





1990 
Katma Bütçe 

Genel 

Malî Yıl 
Kanunu T 
Gerekçe 

M 





— 33 — 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1990 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASAR 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarısı, Genel Bütçe Kanun Tasarısının hazınlanm 
düzenlenmiştir. Tasarıda, Altıncı Beş YıHıık Kalkınma Planı ve 1990 yılı Programında işaret ed 
ğin verilmesine özen gösteriümiş; kuruluşlara bu çerçevede ve imkânlar ölçüsünde gerekli kaynak 





1990 Malî Yıl 
Katma Bütçe Kanunu Ta 

M 

Maddeleri Metnine ilişkin 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 

1990 MALI YELİ BÜTÇE KANUNU TASARISININ 

MADDELERİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1990 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdiğ 

yardımı ödenek tahmin tutarları belirlenmektedir. 

Bağlı Cetveller • 
MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına, ilişkin (A) cetveli ile her 

gösterilmektedir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 
MADDE 3. — Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde Hazine avuk 

dair hüküm yer aJmaiktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizmetle 

katma bütçeli idareler dışında kalan Devlet daiıre ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekl 
lecek taleplerle ilgili Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paraların bu Genel Müdü 
ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakanı 



- 3 8 -

Geçişi Ücretli Yol, Köprü ve Tünellerin Gelirleri 

MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayılı Kan 
çişli ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirlerinin; plan lama, proje, keşif, yapım, 
üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer tarafta 
tarma ve ertesîi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Balkanı yetkili kılınmakta 

Köy Hizmetleri Genel (Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 6. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışındaki, Devlet kurum ve müesses 
kıflar ve kurumların Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptıracaktan yatırım hizmetlerin 
ve gider kaydı üe yıl içinde bu ödeneklerden harcan amayan kısmının ertesi yıla devrine ve bu 
ceki yıllarda genel ve katma bütçeli idarelerce kayıt ve devirleri yapılan özel ödeneklerin 198 
zenlenen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mal edilmesine ilişkin hükümleri ihtiva etmekte 

1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt Hadleri 

MADDE 7. — ilgili Kanunu gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma 
lecek taahhütlerde kanunî azamî taahhüt hadlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Ayrıca 
larda, kanunüa getirilen sınırlamanın da kaldırılması amaçlanmaktadır, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden İlgili Bütçelere Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 8. — Baraj ve hidro - elektrik santrallan inşası dolayısıyla yerlerinin değişti 
miryolları üzerindeki inşaatlar üe baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
dürlüğü bütçesine konulan ödeneğin gerekli kısmını ilgili! kuruluşlar bütçeterine aktarmaya ili 
Gümrük Bakam yetkili kuhnımaıktadır. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizme 
ve katma bütçeli kuruluşlar dışındaki, Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve 
veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek taleplerle ilgih Devlet Su işleri Genel Müdürl 
ilgili tertiplerine gelir ve ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gîbi işlemlerde M 
maktadır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlümü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine 

MADDE 10. — Ilgîli Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere G 
sinde yer alan projelerden bu idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri Bay 
tarmaya, sarf edilmeyen kısımlarını gelecek yıl bütçesine devretmeye Maliye ve Gümrük Baka 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak gelirler 

(MADDE 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili tertib 
rek bahis hâsılatından elde edilecek gelir tertibinden elde edilen gelir fazlalarını ödenek 
sarf edilmeyen kısmını gelecek yd bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydetm 
kılınmaktadır. 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 12. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri» tertibinden 
sistemlerin bakım, onarım ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere, adı geçen Genel Müdürlü 
dına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edilmeyen miktarının ertesi yıl bütçesine devren geMr 
Bakarımı yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler : 

MADDE 13. — Hudut ve Sabiler Sağlılk Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana: ge 
rım programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanıl mak üzere, özel gelir ve 
nın ertesi yıla devri konusundaki bütçeleştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarına Ödenecek Harçlar : 
îMADDE 14. — 2547 sayiilı fKanunam 46 ncı maddesi uyarınca üniversiteler bütçelerini 

rarıyla her yıl öğrettim dallarına göre belirlenen harç tutarları, öğrenci sayıları da dikkate 
Aynı miktarın karşılığı «B» cetvelinde gelir olarak yer almaktadır. 

Ancak, üniversiteler bütçelerinde öğrendi harçları karşılığı yer alan ödeneğin, öğrenci H 
runlarla karşılaşılmaktaldır. 

Malî yıl ile eğitim - öğretim yılının farikü Olması, üniversiteler bütçelerinin «A» cetvelind 
sitelerin harç tahsilatı elde etmesM, tahsilat fazlasının ise ancakmalî yılın sonuna doğru 
ve karşılığında yeterli ödenek verilememesi ve bütçelerde Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan 
meydana getirmekledir. 

Bu nedenlerle 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde gerekl'i yasal düzenleme yapılınc 
hükümle çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler : . 

MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü gereğince Başbakanlığa bağlı tüzelkişiliğe 

227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hiükmü gereği; Vakıflar Ge 
a) Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimarî ve tarihi değeri olup, yönetfimi 

faza ve imar etoneik, 
b) VaMa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak, 
c) Vakıf paralarımı nemalandmmak, 
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d) Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek, 
e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıflarm vakfiyelerinde veya vakfiye yerine ge 

veya vakıf senetlerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine 
f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sa 

rumak şartı ile gerektiğinde vakıf gayrimenkulleri değiştirerek daha fazla gelir getirici yat 
g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapm 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflarm denetim ve yönetimi, mazbut vakıfların ma 

vakfiyelerde öngörülen hayri, sosyal ve ekonomik hizmetleri, orta,öğrenim öğrenci yurtlar 
ba Hastanesi gibi hizmıâtferi yüriMmekitoed'ir, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'bu hizmetleri özkaynaklanndan tahsil ettiği gelirler ile 
dürlüğünün gerçekleştirdiği hizmetler için Bütçe Kanunu ile sağlanan ödenekler genel ol 

Getirilen madde hükmü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerek cari, gerekse yatır 
naklarından finanse edilebilme imkânı getirilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanunun Uygulanacağı 

MADDE 15. — Bu Kanımda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda 
hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. 

Yürürlük 
MADDE 16. — Bu Kanunun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yürütme 

MADDE 17. — Katma Bütçeli idarelerle ilgili hükümlerin, kuruluşların idarî bağlıl 
rük Bakam veyıa/ Maliye <ve Gümrük Bakamı ite İdamıin bağlı bulunduğu Bakanca b 





Katma Bütçeli ida 
a 

1990 Malî Yılı Bütçe Kan 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1989 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerim 1990 yılında ya
pacakları hizmetler için (9 639 666 000 000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1990 yılı gelirleri (475 000 000 000) 
lirası öz gelir, (9 164 666 000 000) lirası Hazine yardımı olmak üze
re toplam (9 639 666 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin, ' 
1. Ödeneik dağılımı {A) işaretli, 
2.: Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. Özel hükümlerine göre 1990 yılında tarh, tahakkuk ve tah

siline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı bükümler, her 
bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçidi yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara iMşfcin formül, her bir idarenin bütçesine ekli 
(R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KO 

KATMA BÜTÇ 
BÜTÇ 

Ödenekler, Öz Geli 
MADDE 1. — a) 

pacakları hizmetler için 
b) Katma Bütçeli İ 

lirası öz gelir, (9 706 
üzere toplam (10 181 3 

Bağlı Cetveller 
MADDE 2. — Tas 



(Hükümetin Teklifi) 

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 adaıa gerektiğinde Hazine avukatları tarafından 
da takip edilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 4. — Genel ve Ikatma 'bütçeli kuruluşlar hariç, Dev
let dalire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler ile diğer 
kurum ve kuruluşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet ta
leplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları 
dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca karşılanmak şar
tıyla yerine getirmek, ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce ya
pılan yolların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola 
giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt is
tasyonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, araştırma ve proje hizmet
lerinin ifası ile yol, köprü ve benzerli tesislerin yaptırılması ve ba
kımı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak pa
ralar bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe 

-gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak özel projelere hizmetin gereği olan harcamalar ile makine teçhizat 
alımları ve lyüyük onarımlarında küllamıknak üzere Maliye ve Güm-

(Plan ve Bütçe 

İdare 

Tarım Reformu U 
MADDE 3. — T 

miştir. 

Karayolları Genel 

MADDE 4. — Ta 
miştir. 



(Hükümetin Tekili) 

rük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdür-
lüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini bek-
leffiekSizin (A) işaretli cetvelin H'gii proje ödeneklerinden gerekli 
harcamayı, yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahakkuk 
eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan pro
jeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birin-
ci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Geçişi Ücretli Yal, Köprü ve Tünellerin Gelirleri 

MADE 5. — 11.12,1950 tarih ve 5539 sayıBı Kanunun 30.5.1973 
tarih ve 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince ge
çişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı ma
hiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapını, bakım, onarım ve işlet
mesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Müdür
lüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da ye
niden açılacak Tll-02-2-000 ı(Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tü
nellerin planlama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi 
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) alt prog
ramı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt program ve" faaliyetlerinin har
cama kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. KarayoUan Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir 
ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harca-

(Plan ve Bütçe 

Geçişi Ücretli Yol, 
MADDE 5. — Tasa 



(Hükümetin Teklifi) 

malara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projedeki ödenekten, har
cama yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar ertesi yıla 
devren gelir ve ödemek kaydolunur. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 6. — a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç, 
Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, va
kıflar ve kurumlar tarafından sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi 
tesislerin yaptırılması ile bunların balamı, etüt, araştırma ve pro
je hizmetlerinin gerçdtöeştirilnıesi amacıyla Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) işaretli cetvel
de açıl'acalk özel bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cetvelinin sonun
da açılacak özel tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Köy Hizmetten Genei 'Müdürlüğü işin gerektirdiği durum
larda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) cetveli-
n&ı j%ni tertibinden zorumu harcamayı yapabilir, işin bitiminde 
yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel terti-
btindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir, 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla 
yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) Geçmiş yılarda (a) fıkrasındaki esaslara <göre genel ve 
katma bütçeli kuruluşlara yatırılmış bulunan paralar artıklarından 

W — 
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bu bütçelerin özei tertiplerinde mevcut olan ödeneklerin, Köy Hiz 
metleri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesine intikali için gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir. 

1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt Hadleri 
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu te
mini maksadıyla girişiıtecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 
1 inci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış 
yardımlardan temin olunan proje kredileri için 1990 Malî Yılında 
uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Anka
ra - istanbul belediyelerince yaptırılacak ister karşılığı bu belediye
lere yapılacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1990 Malî 
Yılında uygulanmaz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden İlgili Bütçelere 
Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santralları inşaası do
layısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve 
demiryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde 
ulaşımın süratle sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve 
tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan 
ödenekten lüzumlu görülecek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve 
îskân Bakanlığı, Taom Orman ve Klöyişleri 'Bakanlığı, Köy Hiizmet-

(Plan ve Bütçe 
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leri Genel Müdürlüğü ve (Karayolları Genel Müdürlüğü bütçeleri
ne bağlı (A) (işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu 
konuda gerekli (işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 9. ••- Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar hariç, Dev
let daire ve müesseseleri 'ile kamu tüzelkişileri, kamu yararına hiz
met eden dernekler ve özel kişiler tarafından sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, (baraj ve hidroelektrik santralı 
ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgM anadone temini, 
etüt, proje ve (inşaat yaptırılması, kanalet, boru, beton direk, filit-
>re kumu igüibSi (DİSS tarafından üretilen mafeemeferin verilmesi, te
mel ve su . sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin me
kaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimento analiz
leri ve model deneyleri yaptırılması laimacıyîa Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) (işaretli 
cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 'işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
rekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı (ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedikneyen kısımlar, ertesi yıla 
yukarıdaki fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

E>evlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih 
ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile 
ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitleri
nin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen 
taksitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere 
ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ödenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 10. — 29.4.1959 töariıh ve 7258 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getir
mek amacı Ue Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) 
işarötîli cetvelinde yer allıan projetenin Gençlk ve Spor Genel (Müdür
lüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
yapabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına ayıran amaçla aktanmayaı Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

(Plan ve Bütçe 
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MADDE 10. — T 
miştir. 
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Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak 
Gelirler 

MADDE 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aıit (B) 
işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatın
dan Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak 
gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım 
ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir diğer yandan açılacak 
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkili
dir. 

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 12. — Telisiz Genel IMüdüriIüğüne aıit (B) işaretli 

cetvelin 5.4.1983 tarih ve 2813 sayuk Kanunun 28.5,1986 tarih ve 
3293 sayılı Kanunla değişlik 27 nci maddesi gereğince sağlanan 
gelirlerden oluşan «Ücret Gelirleri» tertibinde kayıtlı kaynaktan 
sağlanacak gelir fazlalarını «1990 Yılı Programının Uygulanma
sı, IKoordiinasyonu ve iiziensmıesine Dair Kanaır» hükümlerine 
göre, 1990 yılı programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 2813 sayılı 
Telsiz Kanununda yer alan telsiz hizmetleri Öe 3293 sayılı Kanunla 
Genel Müdürlüğe verilen Millî Monitoring faaliyet ve hizmetleri
nin yürütülmesi, Taşra Telsiz Bölge Müdürlüklerinin kurulması 
için gerekli bina, arazi, (makine ve teçhizatın, yapımı, satın alın
ması, bunların bakım, onarım ve geliştirilmesi, kamulaştırma 

(Plan ve Bütçe 
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giderlerinin karşılanması, diğer taraftan (personel giderleri hariç) 
kira, balkım ve onarım gibi hizmet alımları ile demirbaş giderleri 
için cari harcamalarda kullanılmak üzere, Telsiz Genel Müdür
lüğü 'bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel 
tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili 
İşlemler 

MADDE 13. — Hudut VÎ Sahiller Sağlık Gendi Müdürlüğü Büt
çesinin (B) lişareıtM cetvelinde yıil tiçintdie meydana gdebiiecefc gelir 
fazlalarını «1990 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve izlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1990 yılında yatı
rım programına alınacajk projeleri gerçekleştirmek üzere anılan 
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Biakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içlinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesinin 'ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yükseköğretim Kurumlarına Ödenecek Harçlar 

MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun değişlik 46 ncı mıaıdldesline göre öğrencilerini yüksek
öğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar, bütçe 

(Plan ve Bütçe 
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ile ilişlklilendirilimeksizin Öğrenci Harçlar Fonuna yatırılır ve bu 
fonda toplanan paralar ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu 
Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve «1990 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hüküm
lerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri 
üe diğer ödemelerinde kullamtaıak üzere, 'bir yandan özel gelir, 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun uygulanacağı 

MADDE 16. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, Genel ©ütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun 1,1.1990 tarihinde yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe 
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Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlüğü, Genç

lik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümle
rini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Bakardan, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Bayındır

lık ve İskân Bakanları, 
d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm

lerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık Bakanları, 
e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdür

lüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanları, 

f) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 

(Plan ve Bütçe 
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g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 

(Plan ve Bütçe 
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A — CETVELİ 
(Milyon TL.) 

K u r u l u ş l a r ^ Lira 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre 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 işleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Ç. E. K. Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
YÖK 
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 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

TOPLAM 

28 229 
87 074 
13 343 

133 058 
1 819 109 
3 159 578 

17 942 
262 842 

1 957 359 
5 013 

185 707 
6 724 

127 640 
185 192 
91 956 

197 080 
113 995 
254 967 
104 426 
48 814 
82 022 
36 65J 
27 705 

137 803 
98 335 
48 365 
83 294 

111 711 
71 887 
54 030 
50 047 
52 666 
91 248 
56 982 
70 289 

101 365 
31 050 
50 419 
64 121 
32 651 
28 645 

10 181 340 

t 



Dönem*: 18 Yasama Yılı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 287) 

1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesap-
larına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasansı ye Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/598, 3/993) 

TC. 

Sayiftay Başkanlığı 
Sayı: 290350/2167 

13 .10 . 1989 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Genel Bütçeli Dairelerin 1988 bütçe yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Sayıştay Başkanı 
Servet Şamlıoğlu 

\ 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili bakanlıklarca dü
zenlenip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş bulunan 1988 yılı kesinhesapları, Sayıştayca ida
re hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve fark sebepleri 
bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısının S inci maddesinde ve Başbakanlık, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosya' Yardım Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Tasarıya ekli gider cetvellerinde toplam 354 149 861 501 liralık ödenek dışı gider 
yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayca da, anılan dairelerin 1988 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. 



Dairesi 
Başbakanlık 

Tapu ve Kadastro 
Gen.Md.lüğü 
Diyanet tşleri 
Başkanlığı 

Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı 

içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Md.lüğü 

Jandarma Gen. K.lığı 

Adalet Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji tşl. 
Gn.Md. 
Sağlık ve Sosyal Yard. Bak. 
Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 

GENEL TOPLAM 

_- 2 — 
Harcama kalemi 

111.02.1.001.100 
112.01.1.003.100 

200 
300 * 
500 

111.02.1.001.100 

111.01.1.001.100 
200 

900.05.3.530.900 

101.02.1.002.100 
112.01.1.002.100 

003,300 
113.01.1.002.100 
116.01.1.003.300 
117.01.1.002.100 
118.01.1.001.100 

950.05.3.526.900 
530,900 
531.900 
534.900 
537.900 

112.01.1.001.100 
200 
500 

113.01.1.001.100 
200 

111,01.1.001.100 
200 
300 
400 

111.01.1.001.100 
200 

02.1.001.400 
04.3.522.900 
05.3.522.900 

900.05.3.530.900 
112.02.1.001.100 

111.01.1.001.100 
113.01.1.001.100 

111.02.1.001.100 
200 

112.02.1.001.100 

Tutarı (TL.) 
266 245 756 

3 337 400 
40 000 
100 000 
250 000 

689 994 298 

9 074 850 739 
1 517 897 552 
337 313 405 

745 560 234 
802 500 000 

4 580 638 277 
643 021 440 
855 872 810 

3 507 911 
214 216 637 
637 457 477 

19 368 193 862 
21 549 981 149 
106 155 207 399 
59 501 468 472 

146 996 159 
64 667 469 
4 129 471 

46 266 149 
38 206 900 

39 979 500 128 
3 074 362 835 
315 288 863 
120 823 629 
863 246 479 
303 500 863 
302 328 926 
4 308 975 
9 376 989 

45 964 708 
1 592 604 270 

246 988 180 
5 933 963 380 

61 041 866 007 
3 227 514 326 
9 840 331 977 

354 149 861 501 
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3. Hazine Genel Hesabında gösterilen iptal edilecek ödenek miktarı Sayıştay tespitine 
nazaran 60 306 250 lira noksan olup, mezkûr fark, bu bildirime bağlı Sayıştay gider cetvelle
rinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. . 

Söz konusu fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 7 nci mad
desini etkilediğinden, anılan maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekir. 

4. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, gi
der izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin; özel
likle program bütçe sisteminin uygulamasına geçildiği 1973 yılından başlayarak, bütçe gerek
çeleri ndeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak,hizmetin önemini, gelişimini ve he
deflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin 
kullanımını, gösterecek biçimde hazırlanması gerektiği hususu, önceki yılların kesinhesapları-
na ilişkin uygunluk bildirimlerinde de belirtildiği halde, aşağıda belirtilen Bakanlıkların gider 
izahnamelerine yine sadece ödenek, gider ve yok edilecek ödenek miktarları yazılmakla yeti-
nilmiştir. 

Bu bakımdan, söz konusu Bakanlıklara ait gider izahnameleri aşağıda gösterilen prog
ramlar itibariyle yetersiz bulunmuştur. 

GÎDER ÎZAHNAMESÎ YETERSİZ OLAN DAİRELER 
A) Bayındırlık ve tskân Bakanlığı: 

Program 

114 02,2.002.700 
03.2.002.200 
05.3.601.900 
06.2.002.300 
06.2.004.600 
06.2.005.300 

ödenek 

36 800 000 
129 720 000 
460 000 000 

36 800 000 
73 600 000 
49 680 000 

B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı : 

999.01.2.001.700 
002.700 

20 030 240 000 
17 328 200 000 

C) Ulaştırma Bakanlığı: 

112.02.2.002.600 
700 

003.600 
700 

004.700 
999.01.2.001.700 

002.600 
700 

004.300 
700 

2 589 800 000 
45 231 840 000 

621 000 000 
37 186 800 000 
3 006 000 000 
2 131 640 000 

15 985 000 000 
2 336 800 000 

97 520 000 
4 784 000 000 

Gider 

— 
9 790 100 

276 000 000 
10 633 275 
40 000 000 

— 

— 
— 

1 266 197 597 
30 392 264 419 

161 066 256 
22 958 159 826 

667 219 245 
— 
— 
— 
— 
— 

İptal edilecek 
ödenek 

36 800 000 
119 929 900 
184 000 000 
26 166 725 
33 600 000 
49 680 000 

20 030 240 000 
17 328 200 000 

1 323 602 403 
14 839 575 581 

429 933 744 
14 228 640 174 
2 338 780 755 
2 131 640 000 

15 985 000 000 
2 336 800 000 

97 520 000 
4 784 000 000 

İptal 
oranı % 

100.00 
92.45 
40.00 
71.11 

45.65 
100.00 

100 
100 

51.11 
32.81 
74.06 
38.26 
77.80 

100 
100 
100 
100 
100 
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D) Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü : 

Program ödenek 

m.Öl.2.001.600 2 055 200 000 

E) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı: 

111.03.2.001.600 736 000 000 
05.2.001.600 552 000 000 

900.05.3.601.900 5 353 531 301 

Gider 

188 158 737 

19 052 847 
82778355 

1 295 130 544 

F) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı: 

101.02.3.601.900 3 300 000 000 
900.04.3.444.900 3 715 000 000 
999.01.2.001.300 2 503 290 020 

G) Diyanet tşleri Başkanlığı: 

101.02.2.003.300 18 400 000 
441.900 846 400 000 

277 085 142 
1 447 999 430 

— 

4 000 000 
191 420 000 

İptal edilecek 
ödenek 

1 867 041 263 

716 947 153 
469 221 645 

4 058400 735 

3 022 914 858 
2 267 000 570 
2 503 290 020 

14 400 000 
654 980 000 

İptal 
oranı % 

90.84 

97.41 
85.00 
75.81 

91.60 
61.02 

100 

78.26 
77.38 

5\ özel kanunlar gereğince Hazinenin kefalet ettiği istikrazlarla ilgili kefalet bakiyelerini, 
hizmet karşılığı olmayarak çıkarılan Hazine (Plasman) bonolarının bakiyelerini, Devletçe mü
essese ve fertlere ikraz ve taviz olarak verilen paralarla genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan 
istikrazlar ve alınan avansların miktar ve faizleri ile itfa bedellerini gösterir çizelgeler ekte sunul
muştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kurumlara ait Hazine kefaletinin kanunlarla verilen yetki ve borç
lanma limitleri içinde olduğu dış ve iç borçlanma tutarlarının kayıtlara uygun bulunduğu, yine 
çizelgelerde adları yazılı banka ve kuruluşlarca satılan Hazine (Plasman) bonolarının kanunlar
la verilen yetkilere dayanılarak çıkarıldığı ve bu tutarların da kayıtlara uygun bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

6. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Genel Hesa
bına Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranım gösterir cetvel bağlanmıştır. Bu cetvelde, 
31.12.1988 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla 6 262 366 629 liralık tazmin hükmü verildiği, 
3 298 790 554 liranın süme ve düşme yoluyla düşüldüğü, 726 603 157 lirasının tahsil edildiği, 
2 236 972 918 lirasının da ertesi yıla devrettiği belirtilmiş olup, silme ve düşme miktarı düşül
dükten sonra kalan borç miktarına göre tahsilat oranı % 24.68'dir. 

7. Yukarıdaki maddelerde ve bu bildirime bağlı gider cetvelinde yazılı açıklamalar gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle Hazine Genel Hesabı ile Kesinhesap Kanunu Tasarısında göste
rilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 9.10.1989 

Servet Şamltoğlu Servet Koksal Mesut ihsan 
Birinci -Başkan (4. Daire Başkanı) (7. Daire Başkanı) 

A.Mithat Testereci Behiç Erdem M.Halü Öztunalı 
(6. Daire Başkam) (3. Daire Başkanı) (2. Daire Başkanı) 

(îzinli) 
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Fahri Yûmaz 
(S. Daire Başkanı) 

Fikret Uludamar 
Üye 

Oktay Gokdeniz 
Üye 

Mehmet Olgun 
Üye 

(izinli) 

Tulay Demirkan 
Üye 

Asa/ GÖkalpay 
Üye 

O. Zeki Tansı 
Üye 

Ö.Faruk Çulhact 
pye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Necdet Kesmez 
Üye 

H. Hüseyin Türkmen 
Üye 

Cengiz Alpay 
Üye 

Mehmet Saruas 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

(1. Daire Başkam) 

A.İlhan Oğuz 
Üye 

.Ft&ri Çözgener 
Üye 

Orman Büyükytlmaz 
Üye 

£rfon Zfcz&if 
Üye 

H.Kaya Urgan 
Üye 

AkaW Güvenç 
Üye 

Selahattin Güntaç 
Üye 

H. İbrahim Başaran 
Üye 

(Görevli) 

/ / f c t t t #a>w 
Üye 

Hasan Fidan 
Üye 

(S.tzinli) 

Ctafef Kıraç 
Üye 

/fo/tm üTt/y 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

Abdurrahman Serdar 
Üye 

\aşar Aydın 
(8. Daire Başkanı) 

(Bulunamadı) 

Sezai Ekinci 
Üye 

Doğan Ulusoy 
Üye 

Üye 

Turhan Kartal 
Üye 

ümm Utas 
Üye 

Kyar Oz&sfc 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

Cavit özkahraman 
Üye 

(Bulunamadı) 

M. Eren Şenocak 
Üye 

Şemsettin Azizoğhı 
Üye 

Afc«j& Pekçevik 
Üye 

Ahmet Mesciûğlu 
Üye 

Go/ı/7 Y.Küıcarslan 
Üye 

Savcı 
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T.C. 
Başbakanlık 25.7.1989 

Kanunlar ve Katarlar 
Gend Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-133/03752 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
25.7.1989 tarihinde kararlaştırılan "1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı" ile eki cetvel
ler ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
* Başbakan 

1988 YILI KESİNHESAP KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

I. — SUNUŞ : 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı ile.Hazine Genel Hesabı Anayasada belirtilen süre içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU : 

1988 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (20 706 923 000 000.-) 
liralık ödenek verilmiş olup, bu tutara yılı içinde; 

a) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca (866 354 703 917) liralık, 
b) Muhâsebe-i Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca (52 689 892 990) liralık, 
c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca (75 603 643 317) liralık, 
d) Bütçe Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 

(724 515 323 112) liralık, 
e) Savunma alımları özel ödenekleri için (1 161 121 834) liralık, 
0 özel kanunlar uyarınca (316 066 217 421) liralık ödenek eklenmiş böylece genel öde

nek toplamı (22 324 481 894 556) liraya erişmiş ve ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 



ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Açıklama Ödenek Türü (1) ödenek Türü (2) 

Bütçe Kanunu ile verilen 
Bütçe Kanununun 4 üncü mad. uyannca °7o 8 
düş. ( - ) 
1050/48 inci mad. gereğince 
1050/59 uncu mad. gereğince 
1050/83 üncü mad. gereğince 
Maliye ve Güm. Bak. ver. yetki 
Aktar, ile eklenen ödenek (+ ) 
Aktar, ile düşülen (—) 
Sav. alım. için al. özel ödenek 
Toplam ödenek 
özel Kanun uyannca ek öd. 

6 087 793 000 000 1 294 174 000 000 1 

127 204 920 000 
96 835 476 068 

23 598 334 290 
388 911 212 598 
329 215 957 251 
199 277 308 341 

6 599 871 751 866 
23 550 257 857 

100 158 880 000 
5 843 627 849 

51 905 309 027 
79 427 507 415 

359 315 214 451 
321 028 185 812 

1 161 121 *34 
1 370 639 714 764 

234 737 083 204 

TOPLAM ÖDENEK 6 623 442 099 723 1 605 376 797 968 1 

III. — GİDERLER 

Yiıkanda da belirtildiği üzere yılı içinde verilen (22 324 481 894 556) liralık (ödenekler) harcama 
normal gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödeneklerin) harcama yetkisinin % 92'sinin kullanıldığ 



ç/5 
C/5 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çık 

Açıklama Cari (1) Yatırım (2) 

H Bütçe Gideri (Normal) . 6 399 921 048 674 1 077 776 286 499 12 
% Özel Kan. Uy. Yap. Gid. 19 616 744 678 93 516 313 250 
v;' ; 
a TOPLAM 6 359 537 793 352 1 171 292 599 749 13 
«< 
f Yukarıdaki çizelgede belirtildiği üzere ydı içinde (6 359 537 793 352) lirası cari, (1 171 292 599 74 

g sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (20 538 795 879 797) liralık gider 

î IV. — GELİR DURUMU : 

2. Devlet gelirlerinin 1988 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde aynntıh bir biçimde gösterilmiş, bu 

A) GELİR - TAHMÎN VE TAHAKKUKLARI : 
3425 sayüı 1988 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işareüi cetvelde belirtildiği üzere (15 100 000 0 

vergi dışı normal (1 600 000 000) lirası da özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (18 254 481 00 

Bu tahmine karşılık, 

a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (14 641 257 770 927) lira olarak gerçekleşmiş ve bu tutara geç 
656) liranın eklenmesi ile gelir tahakkuk toplamı (15 687 737 953 583) liraya, 

b) Vergi dışı normal gelirlerinin yılı içinde gerçekleşen tahukkuk tutarı (1 347 045 491 260) liraya, g 
oo liranın eklenmesi ile tahukkuk tutarı (1 536 898 753 200) liraya, 

c) özel gelirler ve fonların yılı içinde gerçekleşen tahukkuk tutan (1 195 787 732 637) liraya, geçen 
eklenmesi ile tahukkuk toplamı (1 215 304 491 753) liraya, 

d) Çevre kirliliği fonu yılı tahukkuku (14 424 487), toplam tahukkuk (14 424 487) liraya, 

e) özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen paralar 
027 452) liraya, 



Ulaşmış, böylece (18 254 481 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (17 349 550 446 
763) liralık tahakkuk gerçekleşmiş ve önceki yıldan devreden tahakkuk artığı (1 255 850 203 712) 
liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (18 605 400 650 475) liraya ulaşmıştır. 

GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Nor. Gelirler 
özel Gelir ve Fonlar 
özel Kanun. Gel. 
Çevre Kirliliği Fonu 

Geçen Yıldan 
Dev. Tahakkuk 

1988 Yüı 
Tahakkuku Toplam 

1 046 480 182 656 14 641 257 770 927 15 687 737 953 583 
189 853 261 940 1 347 045 491 260 1 536 898 753 200 

19 516 759 116 1 195 787 732 637 
165 445 027 452 

14 424 487 

1 215 304 491 753 
165 445 027 452 

14 424 487 

TOPLAM 1255 850 203 712 17 349 550 446 763 18 605 400 650 475 

B) GELİR TAHSİLLERİ : 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (18 254 481000 000) lira olmak üzere tahmin edilen Genel 
Bütçe Gelirleri tasarının 2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere toplam (16 813 269 774 717) lira olarak belirlenmiş ve ayrıntıları aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

GELİR TAHSİLLERİ ÇİZELGESİ 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Normal Gelir 
Özel Gelir ve Fonlar 
Çevre Kirliliği Fonu 
özel Kanun Gelirleri 

Tahsilat Tutan 

14 231 761 222 806 
1 228 285 194 938 
1 187 766 882 434 

11 447 087 
165 445 027 452 

TOPLAM 16 813 269 774 717 

ERTESİ YILA DEVF OLUNAN TAHAKKUKLAR 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Normal Gelir 
özel Gelir ve Fonlar 
Çevre Kirliliği Fonu 

1989 Yılına Devredilen 
Bakiye Tutarı 

1 455 976 730 777 
308 613 558 262 
27 537 609 319 

2 977 400 

TOPLAM 1 792 130 875 758 
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V. — NAZIM GİDER VE GELİR : 

a) NAZIM GİDER : 

Mahallî idareler payı gideri (3 636 554 518 171.-) lira okul pansiyon gideri (24 182 159 183.-) lira olm 
ulaşmıştır. -

b) NAZIM GELİR: 

Mahallî idareler payı geliri (3 636 554 518 171.->lira, okul pansiyon geliri (24 182 159 183.-) lira ol 
gelir tahsil edilmiştir. 

VI. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 

a) GİDER GELİR DENGESİ : 

Tasanmn 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1988 bütçe yıhnda (20 538 795 879 797.-) liralık gide 
tahsil edilmiş ve 1988 yılı bütçesi (3 725 526 105 080.-) Ura açık vermiştir. 

b) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR : 

1988 yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla 5 inci maddede 
ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

c) DEVREDİLEN ÖDENEKLER : 

Kanunlar uyarınca, ertesi yulara devredilmesi gereken (184 768 102 394.-) liralık ödeneğin iptal ed 
ncı maddesiyle tekUf edilmiştir. 

d) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 

1988 Bütçe Yıhnda alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devred 
(1 955 067 773 866) liralık ödenek tasanmn 7 nci maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve ayrıntısı (A 
de gösterilmiştir. 



ÎPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Açıklama Ödenek Türü (1) ödenek Türü (2) 

g Genel ödenek 6 623 422 009 723 1 605 376 797 968 1 
E Genel Gider 6 359 537 793 352 1 171 292 599 749 1 
^ Kalan 263 884 216 371 434 084 198 219 
§ özel Kanunlar Uyarınca 1989 Yılına Devreden 23 917 457 332 155 380 978 226 
£ Kalan 239 966 759 039 278 703 219 993 
S ödenek Üstü Gider 146 540 589 065 — 
f İptal Edilen ödenek 417 109 307 727 253 653 723 338 
S . 
S. VII. — DEVLET BORÇLARI : 

Devlet borç yönetimi uygulama sonuçlan kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği Özere; 
a) İÇ BORÇ : 
1987 yılından 1988 yılına toplam (17 452 431 000 000.-) lira iç borç devretmiş ve 1988 yılında alınan 

iç borç (40 867 231 000 000.-) liraya ulaşmış, ydı içinde bunun (12 404 177 000 000.-) Uralık kısmı ö 
ço lira devretmiştir. 
£ b) DIŞ BORÇ: 
S Genel ve Katma Bütçeli Kurutuşların 1987 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan hesaplamaya g 
M 654 741 000.-) lira borç devretmiştir. Bu miktara ydı içinde alınan borçlann ilavesi ve ödemeleri düş 
Cî 605 988 612 000.-) lira dış borç devretmiştir. 

c) HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR : 
Hazinece garanti edilmiş ve genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışında kalan kurumların 1987 yılı so 

dan 1988 yılına toplam (4 516 406 973 000.-) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan bor 
1988 ydından 1989 yılına toplam (9 681 800 233 000.-) lira hazine garantili dış borç devretmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Miüet Metlisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4.12.1989 
Esas No. : 1/598, 3/993 

Karar No. ,94 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25.7.1989 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilen "1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın 164 üncü maddesi 
gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel Uygunluk Bildirimi" Ko
misyonumuzun 26.10.1989 -1.12.1989 tarihleri arasında yapılan 3, 4 , . . . , 26 ncı birleşimlerinde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katıl
dığı toplantılarda görüşülmüştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları ile birlikte 
görüşmeye alınan "1988 MaK Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı"nda; 

Genel bütçeli dairelere toplam 20 706 923 000 000.- liralık ödenek verildiği, bu tutarın, 
yılı içinde yapılan değişikliklerle 22 324 481 894 556.- liraya ulaştığı, 

22 324 481 894 556.- liradan, 20 538 795 879 797 liralık gider yapıldığı, 

1988 yılında Genel Bütçenin gelirlerinin 16 813 269 774 717.- lira olarak gerçekleştiği, 

Toplam 3 660 736 677 354 lira nazım gelir tahsil edildiği ve aynı miktarda gider yapıldığı, 

Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan 3 725 526 105 080 liranın gider fazlası mey
dana getirdiği, 

Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere 354 149 861 501 liralık 
ödeneğin tamamlayıcı ödçnek olarak kabul edildiği, 

1988 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 150 620 804 369.-
liralık ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 

1 955 067 773 866 liralık ödeneğin iptal edildiği, 

31.12.1988 tarihi itibariyle 23 839 307 000 000.- lirası orta ve uzun vadeli, 
4 623 747 000 000.- lirası kısa vadeli olmak üzere toplam 28 463 054 000 000 lira iç borç, 
38 605 988 612 000 lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara, 9 681 800 233 000 lirası da 
Hazine Garantili olmak üzere toplam 48 287 788 845 000.- Liralık dış borcun mevcut bulundu
ğu görülmüştür. 

Komisyonumuzda, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi "nin rapor 
ve cetvelleri de dikkate alınarak Genel Bütçeli kuruluşların kesinhesapları ayrı ayrı incelenmiş 
olup, neticede; 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının iptal edilen ödeneğe ilişkin 7 nci maddesinde gösterilen 1 955 067 773 866 liralık 
ödenek miktarında 60 306 250.- lira noksanlık tespit edilmiş, söz konusu farkın, Adalet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 



— 13 — 

Bakanlığı Kesinhesabmda 111. Programda 75 000 000.— liralık eklenen ödeneğin kayıtlara alın
mamasından ve 112. Programda da aktarma mevcut olmadığı halde 19 693 750.- lira ödenek 
kaydedilmesiılden, İçişleri Bakanlığı kesinhesabmda da, 60 953 000 liralık eklenen ödeneğin 
maddî hata sonucu 5 000 000.- lira noksanı ile 55 953 000.- lira olarak yazılmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

Tasanda yer alan iptal edilen ödenek miktarı 60 306 250.— lira artırılarak 
1 955 128 080116 lira olarak kabul edilmiş ve 7 nci madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Devlet Borçları başlıklı 8 inci madde ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 9 ve 10 uncu 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bazkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
istanbul 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Fostan 
Aydın 

7. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Ali lopuz 
İstanbul 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 
Şakir Şeker 

Sivas 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Ddiceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni İslimydi 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Şengün 
Denizli 

Tugay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Birgen Keleş 
İzmir 

Seyit Holü Özsoy 
Kayseri 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Ozlürk 
Niğde 

Zeki Çdiker 
Siirt 

Tevjik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1988 Malf Yılı Kednhesap Kanunu Tasana 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. —, Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 
(6 339 921 048 674.-) lirası cari, 
(1 077 776 286 499.-) lirası yatırım, 
(12 955 656 277 172.-) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
(19 616 744 678.-) lirası cari, 
(93 516 313 250.-) lirası yatırım, 
(52 309 209 524.-) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (20 538 795 879 797.-) lira gider yapılmıştır. 
Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, top
lam (16 813 269 774 717.-) lira olarak gerçekleşmiştir. 

, Nazmı Gider ve Gdir 

MADDE 3. — Toplam (3 660 736 677 354.-) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 
gider yapılmıştır. 

Denge 
MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(3 725 526 105 080.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (354 149 861 501.-) liralık 
ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 

MADDE 6. — 1988 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 
(150 620 804 369.-) liralık özel ödenek, ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 
devredilenler dışında kalan (1 955 067 773 866.-) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçları 

MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları Kesinhesap cetvellerinde ayrıntı
sı gösterildiği üzere 31.12.1988 tarihi itibariyle; 

a) (23 839 307 000 000.-) lirası orta ve uzun vadeli, (4 623 747 000 000.-) lirası kısa vadeli 
olmak üzere toplam (28 463 054 000 000.-) lira iç borç, 

b) (38 605 988 612 000.-) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 
(9 681 800 233 000.-) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam (48 287 788 845 000.-) 
lira dış borç, 

Mevcuttur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONUNUN KABUL ETTtĞt METtN 

1998 Malt Yılı Kesİnhesap Kanunu Tasana 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gdir 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. 

İptal Edüen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili süiununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (1 955 128 080 116.-) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçlan 
i . 

MADDE 8 . — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
A, Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarshm 

Devlet Bakanı 
E. Kanıkman 

Adalet Bakanı 
Af. 0. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pahaemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
C. AÜınkaya 

Ulaştırma Bakam 
C. Tîıncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
/ Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı -
/. Afkm 

Millî Savunma Bakanı 
J. S. Giray 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakam 
H. Ştvgtn 

Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

, Sanayi ve Ticaret Bakam 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

YürûHük 

MADDE 9. — lasarımn 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 

MADDE 10. — lasanmn 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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1988 YILI GENEL BÜTÇE 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
ödeneğin Çeşidi Toplamı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BAŞBAKANLIK 
BAŞBAKANLIK MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEK
RETERLİĞİ 
BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 
BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTE
ŞARLIĞI 
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADALET BAKANLIĞI 
ADLÎ TIP KURUMU 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANIĞI 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

46 070 260 029 
2 288 000 000 

12 482 400 000 
645 660 000 

103 233 988 302 

694 680 000 
938 600 000 

9 677 100 000 
32 736 628 838 

7 476 677 410 000 

5 711 425 220 
4 004 380 000 
6 415 740 000 
9 664 067 058 

171 841 360 000 
58 425 152 293 
17 986 992 952 

217 517 694 379 
5 136 480 000 

2 674 344 073 286 
138 631 490 918 
581 479 856 854 
302 883 261 096 

22 143 996 103 
216 220 967 851 

6 493 415 952 354 
2 034 109 325 455 

411 665 084 408 
663 382 375 730 

10 894 049 095 
232 923 132 000 
286 543 802 502 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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Toplam 
Harcama 

41 038 062 140 
2 273 761 784 

10 714 572 648 
583 830 781 

94 725 413 912 

596 511 898 
930 086 616 

9 195 813 927 
22 752 439 922 

6 977 596 050 592 

5 657 039 078 
3 955 571 506 
6 275 166 599 
8 083 826 375 

178 626 763 203 
• 58 068 557 486 

16 383 833 708 
213 735 960 179 

4 981 229 245 
2 236 397 476 327 

131 404 833 084 
576 433 108 005 
277 681 201 535 

15 314 187 45,3 
209 233 979 422 

5 656 492 146 692 
2 043 037 848 156 

389 844 204 977 
623 789 217 840 

8 092 077 315 
151 033 536 148 
246 545 138 096 

Ertesi Yıla 
Devrolunan 

ödenek 

— 
— 
— 
— 
— 

__ 
— 

__ 

— 

— 

__ 
— 
— 
— 
— 

253 393 735 
— 

359 137 586 
— 

99 483 948 188 
— 
— 

26 141 089 195 
— 
— 

380 000 000 
37 041 867 850 

3 651 993 996 
16 567 781 297 

— 
866 634 759 
22 255 788 

• 
iptal Edilen 

ödenek 

5 032 197 889 
14 238 216 

1 767 827 352 
61 829 219 

8 778 547 546 

8 168 102 
8 513 384 

481286 073 
9 984 188 916 

499 081 359 408 

54 386 142 
48 808 494 

140 573 401 
1 580 240 683 
4 144 658 493 

793 195 370 
1 850 147 424 
5 015 200 884 

155 250 755 
338 462 648 771 

7 526 893 982 
48 536 724 304 

589 697 306 
6 829 808 650 
6 986 988 429 

751 601 431 330 
28 139 321 759 
18 168 885 435 
28 959 339 973 

2 801 971 780 
81 022 961 093 
39 976 408618 

ödenek Dışı 
Harcama 

— 
— 
— 
— 

269 973 156 

_ 
— 

__ 
— 

— 

— 
— 
— 

10 930 061 696 
689 994 298 
246 988 180 

1 592 604 270 
— 
— 

300 236 148 
43 489 975 455 

1 528 726 940 
— 
— 

215 057 625 668 
74 109 712 310 

— 
5 933 963 380 

— 
— 
— 
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1988 YILI GENEL BÜTÇE 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
ödeneğin Çeşidi Toplamı 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 22 414 580 000 
ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 186 000 000 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 158 108 446 605 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 73 357 676 216 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 119 780 111 262 

GENEL TOPLAM 22 324 542 200 806 

rürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 



— 21 — 

Toplam 
Harcama 

21 284 486 032 
148 392 771 

120 053 703 348 
70 161 930 301 

105 673 920 696 

20 538 795 879 797 

Ertesi Yüa 
Devrolunan 

ödenek 

— 
— 
— 
— 
— 

184 768 102 394 

tptal Edilen 
ödenek 

1130 093 968 
37 607 229 

38 054 743 257 
3 195 745 915 

14 106 190 566 

1955 128 080 116 

ödenek Dışı 
Harcama 

— 
— 
— 
—' 
— 

354 149 861501 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 



GENEL BÜTÇE 1988 YILI GELİR CETVELİ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGt GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu taşıtlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 
MAL VE HİZMETTEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan katma değer vergisi 
Beyana dayanan katma değer vergisi 
Götürü usulde katma değer vergisi 
Ek vergi 
TXM- ile alkollü içkiler 
S. Sar. Bira ile ö z Al. Ek. V. 
Oyun kağıt ve Röntgen F. 
Her türlü ispirto ve Tuz A. V. 
Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 
Banka ve Sigorta muamele vergisi 
Damga vergisi 

15 
6 
4 
1 

5 
2 

650 
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«t •ö •o es G e l i r i n Ç e ş i d i 

Harçlar 
Tapu harçları 
Yargı harçları 
Noter harçlan 
Pasaport ve noter harçlan 
Trafik harçlan 
Diğer harçlar 
Diploma harçları 
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük vergisi 
Akaryakıttan alınan gümrük vergisi 
Tek ve Maktu vergi 
İthalde alınan katma değer vergisi 
İthalat damga vergisi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınacak damga resmi 
Akaryakıttan ithalde alınacak damga resmi ̂  
Rıhtım resmi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan nhtım resmi 
Akaryakıttan alınan nhtım resmi 
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• O 
ctf G e l i r i n Ç e ş i d i 

KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan vergiler artıkları 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HASILATI VE DEV
LET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hasılatı 
Resmi basım evleri, okullar ve diğer kurumlar hasılatı 
Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 
Devlet payları 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
Petrolden devirt hakkı 
Petrolden devlet hissesi 
Madenlerden devlet hakkı 
Oyun kâğıdı gelirleri 
Belli giderler karşılığı gelirler 
Kambiyo murakabesi.mukabilinde Cumhuriyet Merkez Banka
sından alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden alınan 
Takip gideri karşılığı al. p. 
T.C. Merkez Bankası safi hasılatı 
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G e l i r i n Ç e ş i d i 

DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınmaz mallar satış bedeli 
Taşınmaz mallar idare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Taşınır mallar satış gelirleri 
Değerli kâğıtlar satış gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri gdirleri 
İktisadî Devlet teşekküllerinden gelirler 
İştirakler gelirleri 
Döner sermayeden gelirler 
Diğer cüzdan gelirleri 
FAİZLER, TAVİZLER VE İKRAZLARDAN GERÎ ALI
NANLAR 
Faizler 
Tavizlerden geri alınanlar 
İkrazlardan geri alınanlar - ' 
CEZALAR 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 



B —CETVELİ 

W 

id
de

 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
1 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

Vergi cezalan 
Gecikme ve zam cezalan 
Traf. Zab. Tes. Day. Öz. 
Trafik cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardımlar 
FONLAR 
Akaryakıt İstikrar Fonundan Hazineye yatırılacak miktar 
Fonlardan Ak. paralar 
Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabından Hazineye 
Devrolunacak miktar 
Tanmsal ihracat fonu 
Savunma Sanayi Destek Fonu 
3258 Sayılı Kanunun 13/4 Mad. G. 
Fonlardan aktanlacak miktar 
Sosyal Yardım Dayanışma Fonu 
Çıraklık Fonu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

•* « w t̂ 

(S. Sayısı : 287) 



1988 YILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
112 
900 

990 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ
RÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
Toplam 

22 034 396 274 
14 728 000 000 
6 645 075 905 

1 301 000 000 

1 361 787 850 

TOPLAM 46 070 260 029 



H 

1988 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI 

§ A — CETVELİ 

j? Genel ödenek 
g Prog. A ç ı k l a m a Toplam 
8 
£ 101 GENEL YÖNETÎM VE DESTEK HtZMETLERt 2 158 000 000 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 130 000 000 

TOPLAM 2 288 000 000 

oo 



1988 YILI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI 6 425 400 000 
İNCELEME YARGI VE KARAR HIZMETLER! S 625 OOO OOO 
HIZMET PROGRAMLARıNA DAĞıTıLAMAYAN 
TRANSFERLER 432 000 000 

TOPLAM 12 482 400 000 



H 
a 

İ' 
W 1988 YILI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

£ A — CETVELİ 

2 Genel Ödenek 
§; Prog. A ç ı k l a m a Toplam 
ss. ; : 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 225 880 000 
111 İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 361 920 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 57 860 000 
Ş5 
.oo TOPLAM 645 660 000 
S2 

Ü 



1988 YILI BAŞBAKANLIK 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Açıklama toplamı harca 

Başbakanlık 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 70 086 448 469 61 982 
Bakanlıklararası işbirliğini sağlamak ve hükümetin 
genel siyasetini izlemek 5 201 926 824 5 468 
Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi 562 173 009 505 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 27 383 440 000 26 769 

TOPLAM 103 233 988 302 94 725 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Mim güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 604 680 000 596 

TOPLAM 604 680 000 596 
Devlet Personel Başkanlığı 

Devlet personel rejiminin düzenlenmesi ve gelişti
rilmesi 938 600 000 930 

TOPLAM 938 600 000 930 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Enformasyon-kamuoyu oluşturma ve halkla ilişkiler 
hizmetleri 9 677 100 000 9 195 

TOPLAM 9 677 100 <KMT 9 195 



T
ürkiye Büyük 

i et M
ecl isi 

-. 

Program 

• • 

Açıklama 

İCMAL 
Başbakanlık 

" Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
" Devlet Personel Başkanlığı 
" Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mü

dürlüğü 

, ^ GENEL TOPLAM 
t» 

Gend ödenek Topla 
toplamı harca 

103 233 988 302 94 725 
604 680 000 596 5 
938 600 000 930 0 

9 677 100 000 9 195 8 

114 454 368 302 105 447 8 



1988 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞAR 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 9 719 594 826 
PLANLAMA HİZMETLERİ 15 394 694 012 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER ' 5 104 300 000 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 2 518 040 000 

TOPLAM 32 736 628 838 



1988 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARL 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 HAZİNE GENEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET PO

LİTİKASININ DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI 
910 KURUMLARA KATILMA VE SERMAYE TEŞ

KİLLERİ 
920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 

Genel ödenek 
Toplam 

8 150 530 000 

23 678 880 000 

921 788 088 044 
392 800 000 000 
115 196 000 000 

8023 960000 
6 007 039 951 956 

TOPLAM 7 476 677 410 000 



TABLO — I 

H 

83 
v» 

a 

2 
8 

1988 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONU 
(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞLAR 

00 

Borcun türü 

A) ORTA VE UZUN VADELİ 
BORÇ 
1. İSTİKRAZLAR 
2. KONSOLİDE BORÇLAR 
— Kur Farkları 

(1211 S. T.C. Mer. Bank. Kam.) 
Tahkim Borçları 
(154.250.691.1376.2974 sayılı 

tahkim kanunları) 
B) KISA VADELİ BORÇLAR 
V: HAZİNE BONOLARI 
2. KISA VADELİ AVANS 
C) TOPLAM (A+B) 

1987 Ydmdan 
devreden borç 

13 893 242 
2 407 275 

11 485 967 

8 520 543 
• 

2 965 424 
3 559 189 
2 152 750 
1 406 439 

17 452 431 

1988 Yüında 
alınan borç 

11 329 354 
3 856 315 
7 473 039 

7 473 039 
-

—-
12 085 446 

5 114 933 
6 970 513 

23 414 800 

Borç toplam 

25 222 
6 263 

18 959 

15 993 

2 965 
15 644 
7 267 
8 376 

40 867 



TABLO — II 

1988 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLA 
(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHlL KURULUŞLAR) 

Sıra 
No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Borcun türü 

ABD Dolan . 
B. Alman. Markı 
isviçre Frangı 
ingiliz Sterlini 
Japon Yeni 
Fransız Frangı 
Kuveyt Dinan 
Suudi Arabistan Riyali 
özel Çekme Hakkı 
(SBR) 
italyan Lireti 
Belçika Frangı 
Avrupa Hesap Birimi 
(EUA) 
Hollanda Florini 
isveç Kronu 
Avusturya Şilini 
Danimarka Kronu 
Kanada Dolan 
Fin Markı 
islam Dinan 
Norveç Kronu 
Avustralya Dolan 

- Türk Lirası 

1987 Yüından 
devreden borç 

9 114 188 774 
4 095 129 689 
1 479 148 158 

25İ 763 916 
2 666 018 934 

389 772 216 
53 882 796 

139 629 805 

10 281 285 
35 557 795 

118 066 633 

760 860 055 
230 274 346 

19 237 466 
166 633 819 

9 635 102 
312 454 027 

5 249 555 
14 823 655 
18 896 227 

831 784 
318 700 

1988 Ydmda 
alınan borç 

12 324 831 116 
4 129 938 497 
1 084 978 029 

198 282 708 
3 528 503 313 

333 863 941 
46 284 123 

146 381 972 

1 283 000 316 
22 783 997 
68 615 013 

450 274 890 , 
121 629 060 

11 601 522 
128 842 909 

4 651 420 
153 245 895 

2 493 229 
11 065 131 
13 091 617 

443 320 
0 

Borç toplamı 

21 439 019 890 
8 225 068 186 
2 564 126 187 

450 046 624 
6 194 522 247 

723 636 157 
100 166 919 
286 011 777 

1 293 281 601 
58 341 792 

186 681 646 

1 211 134 949 
351 903 406 
30 838 988 

295 476 728 
14 286 522 

465 699 922 
7 742 784 

25 888 786 
31 987 844 

1 275 104 
318 700 

TOPLAM 19 892 654 741 24 064 802 018 4* 957 456 759 



TABLO — m 
HAZİNECE GARANTİLİ I 

(TL. Karşılıkları) 

Sıra 
No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 

Borcun türü 

ABD Doları 
Batı Alman Markı 
İsviçre Frangı 
İngiliz Sterlini 
Japon Yeni 
Fransız Frangı 
Kuveyt Dinarı 
Suudi Arabistan Riyali 
Özel Çekme Hakkı 
İtalyan Lireti 
Belçika Frangı 
Avrupa Hesap Birimi 
Hollanda Florini 
İsveç Kronu 
Avusturya Şilini 
Danimarka Kronu 
Kanada Dolan 
Fin Markı 
İslam Dinarı 
Norveç Kronu 
Avustralya Doları 
Arap Emirlikleri 
Dirhemi 
Güney Afrika Randı 
Türk Lirası 

1987 Yılından 
devreden borç 

(TL.) 

2 619 323 991 
318 311 331 

285 761 075 
15 441 781 

785 703 783 
104 829 222 

0 
0 
0 
0 

238 790 206 
1 380 295 
4 001 403 

0 
38 337 029 

0 
34 954 694 

2 468 891 
32 611 170 
9 597 924 

0 

15 327 304 
9 566 874 

0 

1988 Yılında . 
alınan borç 

(TL.) 

3 013 653 664 
1 116 201 745 

196 577 733 ' 
13 081 066 

1 242 189 581 
153 553 048 

0 
0 
0 
0 

224 725 076 
24 631 963 

2 361 880 
0 

36 299 427 
0 

33 002 020 
1 718 427 

25 924 003 
6 685 560 

0 

23 883 051 
5 533 926 

0 

TOPLAM 4 516 406 973 6 120 022 170 

Borç toplamı 
(TL.) 

5 632 977 655 
1 434 513 076 

482 338 808 
28 522 847 

2 027 893 364 
258 382 270 

0 
0 
0 
0 

463 515 282 
26 012 258 
6 363 283 

0 
74 636 456 

0 
' 67 956 714 

4 187 318 
58 535 173 
16 283 484 

0 

39 210 355 
15 100 800 

0 

10 636 429 143 



1988 YILI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 56 520 000 
111 MADENİ BASIM VE MATBAA HİZMETLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİ 2 783 480 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER. 111 060 000 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ

RÜTÜLMESİ 2 760 365 220 

TOPLAM 5 711 425 220 



1988 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 032 120 000 
YARGI DANIŞMA VE İNCELEME HİZMETLERİ 2 798 280 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER * 173 980 000 

TOPLAM 4 004 380 000 



1988 YILI YARGITAY BAŞKANLIĞI 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 326 680 000 
YARGI HİZMETLERİ 3 697 920 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 391 140 000 

TOPLAM 6 415 740 000 



1988 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 İSTATİSTİK VERİLERİN DERLENMESİ VE DEĞER

LENDİRİLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ

RÜTÜLMESİ 

TOPLAM 9 664 067 058 * 

5 695 490 898 

3 502 920 000 

465 655 000 

1 160 



H irkiye Büyük M
illet 1 viecl 

ÎS. 

a" Sayısı' 287, 

KESMY44 

Program 

101 
1!1 

900 
990 

1988 YILI DİYANET ÎŞLERÎ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Toplumun dinî konularda aydınlatılması ve ibadet 
yerlerinin yönetimi 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
özel ödenek 

Genel ödenek 
toplamı 

12 488 240 000 

Toplam 
harcam 

8 346 34 

146 930 360 000 157 523 10 
12 420 000 000 12 7S7 31 

2 760 000 — 

TOPLAM 171 841 360 000 178 626 76 



1988 YILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

111 Tapu-kadastro ve fotogrametri 
çalışmalarının yürütülmesi 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 

990 Özel ödenek 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

3 236 520 000 

51 447 032 262 

3 411 400 000 
330 200 031 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

3 068 407 365 

51 556 019 023 

3 367 324 802 
76 806 296 

özel kanunla 
gereğince erte 
yıla devrede 

ödenek 

— 

— 

253 393 7 

TOPLAM 58 425 152 293 58 068 557 486 253 393 7 



1988 YILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜD 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Program Açıklama toplamı harca 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 988 800 000 2 432 
111 Meteorolojik rasat ve analiz hizmetlerinin düzenlen

mesi ve geliştirilmesi hizmetleri 12 190 692 952 11 197 
900 Hizmet programlanna dağıtılamayan transferler 2 807 500 000 2 753 

TOPLAM 17 986 992 952 16 383 



1988 YILI ADALET BAKANLIĞI 

Program 

101 

m 
112 

900 

990 

Açıklama 

ADALET BAKANLIĞI 
Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Yargılama işleri 
Hükümlülerin cezalanmn infazı 
eğitimleri ve tutukluların muha
fazası 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
2548 Sayılı Kanun gereğince 
toplanan paralarla yaptırılacak 
mahkeme bina ve cezaevi gi
derleri 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

7 117 268 341 
133 770 000 000 

62 405 400 000 

12 719 320 000 

1 505 706 038 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

6 457 326 288 
130 797 681 164 

63 949 022 808 

11 385 361 467 

1 146 568 452 

özel kan 
gereğince 
yıla devr 

ödene 

• • 

^ 

359 1 

TOPLAM 217 517 694 379 213 735 960 179 359 1 



Genel ödenek 
Açıklama toplamı 

ADLÎ TIP KURUMU 
Resmî bilirkişilik hizmetlerinin 
yürütülmesi 5 136 480 000 

TOPLAM 5 136 480 000 
İCMAL 

Adalet Bakanlığı 217 517 694 379 
Adlî Tıp Kurumu 5 136 480 000 

GENEL TOPLAM 222 654 174 379 

özel kan 
gereğince 

-. Toplam yıla dev 
harcama öden 

4 981 229 245 

4 981 229 245 

213 735960 179 359 
4 981229 245 

218 717 189 424 359 



1988 YILI MtLLÎ SAVUNMA BAKANUĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Açıklama toplamı harca 

Millî Savunma hizmetleri 
Slh. Kuv. yeni teş (RE-MO) 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

TOPLAM 2 674 344 073 286 2 236 397 

2 532 230 353 064 2 188 215 
4 582 722 622 2 740 

137 530 997 600 45 441 



1988 YILI ÎÇÎŞLERt BAKANLIĞI 

A - r CETVELİ 

Program 

101 
111 
112 
113 
900 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Mahallî idareler hizmetleri 
Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri 
Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

Genel ödenek 
toplamı 

86 893 607 000 
25 824 648 765 
19 858 576 370 
2 269 720 000 
3 784 938 783 

Topla 
harcam 

80 407 69 
25 743 25 
19 123 0 
2 354 1 
3 776 6 

TOPLAM 138 631 490 918 131 404 83 



1988 YILI EMNtYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELt 

Genel ödenek Topla 
Program Açıklama toplamı - harcam 

: . , = 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 140 140 951 795 94 244 26 
111 Güvenliği sağlama ve düzenleme hizmetleri 407 494 990 059 450 541 36 
900 Hizmet programlanna dağıtılamayan transferler 33 843 915 000 31 647 48 

TOPLAM 581 479 856 854 576 433 1 



1988 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

CETVELİ 

Program 

111 
112 

900 

990 

Açıklama 

Güvenlik hizmetleri 
Jandarma Genel Komutanlığı
nın yeniden teşkilatlandırılması 
ve modernizasyonu (RE-MO) 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
özel ödeneklere ilişkin hiz
metler 

Genel ödenek 
toplamı 

298 985 «45 144 

72 151 652 

3 810 000 000 

15 264 300 

Toplam 
harcama , 

273 755 578 224 

69 658 603 

3 855 964 708 
-

.' — 

özel kam 
gereğince 
yıla devr 

ödene 

26 123 3 

2 4 

— 

15 2 

TOPLAM 302 883 261 096 277 681 201 535 26 141 0 



£ 1988 YILI SAHlL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

e A — CETVELİ 

s 
a Genel ödenek 
2 
S Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

ııı S A H I L G Ü V E N L I K H I Z M E T L E R ! 21 941196 103 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 202 800 000 

^ TOPLAM 22 143 996 103 
ç» ı» s» 



1988 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 
112 DIŞ TEMStL GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

TOPLAM 

Genel ödenek 
Toplam 

26 187 647 851 
30 558 250 000 

135 315 230 000 

24 159 840 000 

216 220 967 851 



1988 YILI MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

Program 
101 

111 

112 

113 
114 

116 

117 

118 

920 
930 
940 
950 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Devlet bütçesinin düzenlenmesi, 
uygulanması ve denetimi 
Devlet gelirlerine ilişkin hiz
metler 
Devlet muhasebe hizmetleri 
Devlet mallarına ilişkin hiz
metler 
Devlet hukuk danışmanlığı ve 
muhakemat hizmetleri 
Gümrük kanunlarının uygulan
ması ve izlenmesi 
Gümrük kaçakçılığı ile mücade
le hizmetleri 
iktisadî transferler ve yardımlar 
Malî- transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

A • 

Genel ödenek 
toplamı 

47 495 480 000 

5 117 320 000 

138 402 247 870 
32 752 000 000 

35 684 932 380 

8 828 000 000 

14 304 462 012 

8 760 560 000 
122 360 000 000 

3 583 481 357 070 
794 776 589 000 

1 370 846 228 204 

30 606 775 818 

- CETVELİ 

Toplam 
harcama 

48 241 040 234 

4 295 626 683 

142 982 886 147 
33 395021 440 

25 482 906 148 

9 270 002 498 

14 307 969 923 

8 974 776 637 
89 560 000 000 

2 879 542 479 659 
792 154 124 942 

1 578 058 536 563 

30 226 775 81S 

özel kanunl 
gereğince ert 
yıla devred 

ödenek 

— 

— 

.— 
— 

— 

— 

-— 

•— 
— 
— 
— 
— 

380 000 

GENEL TOPLAM 6 193 415 952 354 5 656 492 146 692 380 000 



1988 YILI MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANL 

A — CETVELİ 

Program - Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

111 İlköğretim hizmetlerinin gerçek
leştirilmesi ve geliştirilmesi 

112 Genel, meslekî ve teknik orta
öğretimin gerçekleştirilmesi ve 
geliştirilmesi 

113 Çıraklık ve yaygın eğitimi 
114 Yurt dışı eğitimi ve dış ilişkiler 
115 Gençlik hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtıla

mayan transferler 
999 Dış proje kredileri 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmet

lerin yürütülmesi 

Genel ödenek 
toplamı 

110 583 247 072 

1 102 426 280 000 

529 280 535 531 
59 570 440 000 
8 985 200 000 
3 901 680 000 

108 888 000 000 
38 579 280 000 

71 894 662 852^ 

Toplam 
harcama 

104 905 162 017 

1 166 385 660 333 

539 120 867 508 
57253 381 488 
6 813 596 210 
2 873 686 556 

103 830 053 175 
27 002 645 867 

34 852 795 002 

özel kanu 
gereğince e 
yıla devre 

ödenek 

— 

— 

— 
— 
— 

^ 
— 

37 041 8 

GENEL TOPLAM 2 034 109 325 455 2 043 037 848 156 37 041 8 



1988 YILI BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

A —CETVELİ 

Program Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Devlet yapı işleri 
113 Doğal afetlerin zararlarım önleme ve giderme Hiz

metleri 
114 Teknik araştırma ve uygulama hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
999 Dış proje kredileri 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcam 

3 443 720 000 
342 982 318 386 

6 111 320 000 
4 033 796 852 
12 500 229 507 
23 687 699 663 
18 906 000 000 

3 253 98 
335 805 66 

5 890 85 
2 804 31 
11 908 98 
20 662 74 
9 517 65 

TOPLAM 411 665 084 408 389 844 20 
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Program 

• 101 
111 

113 
900 

990 

999 

101 
111 

900 

1988 YILI SAĞLIK VE 
A • 

Açıklama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Temel sağlık hizmetleri ve sosyal
leştirme 
Tedavi hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 
Dış proje kredileri 

GENEL TOPLAM 
Refik Saydam Hıfzıs&hha Merkez 

Başkanlığı 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Üretim, araştırma, teşhis ve kont
rol hizmetleri ( 
Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 

GENEL TOPLAM 
İCMAL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Refik Saydam Hıfzıssıhha merkezi 
başkanlığı 

Genel ödenek 
toplamı 

66 542 276 570 

230 450 205 306 
281 029 429 050 

441 127 969 748 

43 164 681 556 
67 813 500 

663 382 375 730 

3 391 360 000 

5 976 289 095 

1526 400 000 

10 894 049 095 

663 382 375 730 

10 894 049 095 

S 

GENEL TOPLAM 674 276 424 825 

BAKANLIĞI )SYAL YARDIM 
CETVELİ 

Toplam 
harcama 

58 280 657 621 

218 780 616 802 
283 420 844 545 

36 707 385 113 

26 596 900 259 
2 813 500 

623 789 217 840 

2 859 121 291 

3 871 241 316 

1 361 714 708 

8 092 077 315 

623 789 217 840 

8 092 077 315 

631 881 295 155 

özel kanun 
gereğince er 
yıla devred 

ödenek 

16 567 781 

16 567 781 

16 567 781 

16 567 781 



1988 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
112 
900 
990 
999 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Ulaştırma politikasının düzenlenmesi 
Ulaştırma inşaatı işleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
Dış proje kredileri 

Genel ödenek 
toplamı 

' 2 850 000 000 
4 423 812 000 

163 015 701 737 
34 175 040 000 
3 123 618 263 
25 334 960 000 

Topla 
harcam 

2 023 0 
2 273 9 

110 702 0 
33 777 5 

— 
— 

TOPLAM 232 923 132 000 151 033 5 



1988 YILI TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANLI 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
900 
999 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Bölgesel tarım hizmetleri 
Hizmet programlanna dağıtılamayan transferler 
Dış proje kredileri 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

Genel ödenek 
toplamı 

16 917 600 000 
218 719 769 872 

14 945 120 000 
34 880 000 000 

81312 630 

Toplam 
harcam 

15 221 36 
217 288 53 

13 976 18 

59 05 

TOPLAM 286 543 802 502 246 545 13 



1988 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANLI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANLIĞI 
GENEL YÖNETtM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 518 800 000 
ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENLENMESİ VE SOS
YAL GÜVENLİK KURULUŞLARI İLE İLGİLİ HİZ
METLER 17 597 500 000 
HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 2 298 280 000 

TOPLAM 22 414 580 000 
Ç A L ı Ş M A VE SOSYAL GÜVENLIK B A K A N L ı Ğ ı 
YAKıN V E ORTADOĞU Ç A L ı Ş M A EĞTTTM 
M E R K E Z I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
EĞTTIM, A R A Ş T ı R M A , YAYıN VE D A N ı Ş M A N L ı K 
H I Z M E T L E R I N I N Y Ü R Ü T Ü L M E S I 186000000 

TOPLAM 186 000 000 
İCMAL 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANLIĞI 22 414 580 000 
YAKIN VE ORTADOĞU ÇALIŞMA EĞtTİM MERKE
Zİ MÜDÜRLÜĞÜ 186 000 000 

GENEL TOPLAM 22600 580 000 



1988 YILI SANAYt VE TİCARET BAKANLIĞI 
A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI 3 238 600 000 
SANAYT VE KÜÇÜK SANATLARı KORUMA GELIŞ
TIRME VE ARAŞTıRMA HIZMETLERI 110 877 980 105 
SANAYT IÇ TICARET VE TEŞKILATLANDıRMANıN 
DÜZENLENMESI VE GELIŞTIRILMESI HIZ
METLER! 5 441 028 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 1 192 398 500 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 37 358 440 000 

TOPLAM 158 108 446 605 



1988 YILI ENERJt VE TABtî KAYNAKLAR BAKANL 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 349 360 000 
111 MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLE

TİLMESİ 68 768 240 000 
900 HlZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 303 436 216 
999 DIŞ KREDİ PROJELERİ 2 936 640 000 

TOPLAM 73 357 676 216 



1988 YILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ 
112 ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIL

MASI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ

RÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
Toplam 

8 536 400 000 
88 871 536 822 

17 581 880 000 

4 789 910 000 

384 440 

TOPLAM 119 780 111 262 





Dönem : 18 Yasama Yüı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 288) 

1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasansı ve Plan ye Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/599, 3/994) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 13 . 10 . 1989 

Sayı : 290349/2166 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Katma Bütçeli İdarelerin 1988 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasansına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkam 
ı Servet Şamltoğlu 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gön
derilen katma bütçeli idarelerin 1988 yılı kesinhesapları Sayıştayca sayman hesaplarıyla (İdare 
hesabı cetvelleri) karşılaştırılmıştır. 

1. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde ve aşağıda belirtilen idarelerin Ta
sarıya ekli gider cetvellerinde toplam olarak 17 071 735 543.— lira ödenek dışı gider yazıldığı 
görülmüştür. 

Sayıştayca da, anılan idarelerin 1988 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 HARCAMA 
D a i r e s i Harcama Kalemi Tutarı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 101.01.1.002.300 Hizmet Alımları 17 704 37f 
Karayolları Genel Müdürlüğü 111.01.2.001.100 Personel Gid. 44 657 291 

112.01.2.002.100 " " 1 172 054 572 
112.02.2.001.100 " " 594 122 24: 

Köy Hizmetleri Genel Md. lüğü 111.02.1.001.100 " " 11 334 343 34i 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 101.02.1.001.100 " " 141 606 76( 

104.01.1.001.100 " " 424.55S 



ÖDENEK DIŞI HARCAMA 
D a i r e s i Harcama Kalemi 

Gazi Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Boğaziçi Üniversitesi 

Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 

104.01.1.002.100 Personel Gid. 
104.01.1.007.100 
104.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
ııı.ıü.oıı.ıoo 
113.09.1.011.100 
113.12.1.011.100 
104.02.1.001.100 
104.02.1.016.100 
104.04.1.001.100 
104.01.1.009.100 
112.02.1.011.100 
112.03.1.011.100 
113.02.1.011.100 
111.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
111.03.1.001.100 
111.06.1.001.100 
111.06.1.011.100 
111.07.1.001.100 
111.08.1.001.100 
111.09.1.001.100 
111.12.1.001.100 
104.02.1.002.100 
111.11.1.011.100 
113.12.1.011.100 
104.02.1.001.100 
104.04. Î.001.100 
104.04.1.002.100 
112.01.1.011.100 
112.04.i;001.500 
112.05.1.001.100 
412.05.1.011.100 
M3.02.1.011.100 
101.02.1.001.100 
104.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 
112.06.1.001.100 
113.05.1.011.100 

Tutarı 

8 579 039 
41 109 496 
9 229 097 

57 427 779 
18 243 320 
$ 523 80* 
6 004 516 

26 197 610 
2 659 349 

79 112 789 
235 830 519 
511 924 955 
49 697 891. 

227 896 224 
38 073 925 
17 849 091 

126 561 934 
35 013 856 
30 618 650 

142 079 200 
52 484 796 
84 987 443 
45 000 000 

228 735 539 
310 699 770 

1 980 213 
134 603 143 
47 835 351 
9 645 746 
12 112 326 
3 141 864 
3 316 928 
1 264 267 

29 101 220 
67 932 565 
60 537 000 
15 588 081 
26 991 368 

178 087 624 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



- 3 — 

ÖDENEK DIŞI HARCAMA 
D a i r e s i 

Çukurova Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
tnönü Üniversitesi 

Harcama Kalemi Hitan 

Fırat Üniversitesi 

112.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 
104.01.1.001.100 
104.01.1.002.100 
104.02.1.016.100 
104.02.1.017.100 
111.02.1.011.100 
113.09.1.011.100 _ 
104.03.1.001.100* 
104.04.1.001.100 
111.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
111.11.1.001.100 
111.11.1.011.100 
112.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 
112.06.1.001.100 
112.06.1.011.100 
112.06.1.011.200 Yolluklar 

TOPLAM 

24 541 693 
2 390 664 

27 887 107 
15 544 113 

120 956 572 
47 146 293 
39 691 042 
60 457 429 

202 030 575 
3 121 890 
17 664 442 
6 132 270 
38 234 145 
93 353 933 
13 808 963 
30 554 959 
23 743 736 
14 441 576 

447 509 

17 071 735 343 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyannca, katma bütçeli ida
relerin kesinhesaplarına eklenen, Sayıştay ilâmlarının yerine getirilme oranını ̂ gösteren cetvel
lerde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda verilen kararlar uyannca 
düzenlenen ilâmlara dayalı borç tutarları, bu borçlardan tahsil ve terkin edilenler ile ertesi yıla 
devreden miktarlar, ayrıca borç miktarlarına göre tahsilat oranlan aşağıdaki tabloda gösteril
diği gibidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



4 — 

Dairesi 

Tarım Reformu Genel Müd. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

x Hudut ve Sahiller Sağ. Gen. Müd. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol tşleri Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. Gen. Müd. 
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 Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

Borç tutarı 

Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 
Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 
Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 

Kesinleşen 
Kesinleşen 

ilâmı yoktur. 
440 313 

1 007 828 
ilâmı yoktur. 
697 219 822 
40 684 150 

3 679 412 
441 747 897 
29 069 648 

ilâmı yoktur. 
61 231 

ilâmı yoktur. 
ilâmı yoktur. 

16 849 356 
ilâmı yoktur. 

6 016 344 
ilâmı yoktur. 

38 332 438 
26 409 237 

6 281 970 
2 442 381 

ilâmı yok,ur. 
ilâmı yoktur. 

179 692 
ilâmı yoktur. 

3 025 407 
25 054 508 

3 546 703 
5 627 120 
1 820 336 

ilâmı yoktur. 
1 707 148 

11 106 956 
ilâmı yoktur. 

6 928 635 
31 599 372 

ilâmı yoktur. 
9 733 047 

57 872 426 
ilâmı yoktur. 
ilâmı yoktur., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



— 5 — 
Silinen ve 
düşülen 

— 

368 136 958 
3 349 017 

— 
504 792 
— 

Tahsil edilen 

283 546 
1 007 828 

140 231 119 
28 989,544 

3 679 412 
425 978 978 

23 998 495 

Ertesi yıla 
devreden 

156 767 
— 

188 851 745 
8 345 589 

— 
15 264 127 
5 071 153 

Tahsilat 
oranı m 

64.40 
100.00 

42.61 
77.65 

100.00 
96.54 
82.56 

12 900 48 331 , 21.07 

— 

— 

11 369 487 
1 066 553 

126 595 
_ 

822 843 

6 016 344 

10 002 529 
12 491 678 
6 155 145 
2 442 381 

16 026 513 

— 

16 960 422 
12 851 006 

230 
— 

4.88 

100.00 

. 37.10 
49.29 

100.00 
100.00 

179 692 

— 
3 829 808 

— 
— ' 
100 000 

__ 

— 

^ 
— 

789 788 
24 181 309* 

2 506 856 
11 663 937 
1 769 479 
4 703 688 
1 208 054 

1 707 148 
— 

6 838 156 
4 139 895 

8 943 259 
15 100 783 

518 551 
9 560 763 
1 777 224 

. 923,432 
512 282 

11 106 956 

90 479 
27 459 477 

18 590 334 

82.86 
46.55 
49.89 
83.59 
70.22 

100.00 

98.69 
13.10 

100.00 
44.82 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( (S. Sayısı : 288) 



3. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalann gözönünde bulundurulması suretiyle ke-
sinhesaplarda gösterilen rakamlann kabulünün uygun olacağı arz olunur. 9.10.1989 

Birinci Başkan 
Servet Şamltoğlu 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

3. Daire Başkanı 
Behiç Erdem 

5. Daire Başkanı 
Fahri Yılmaz 

8. Daire Başkam 
Yasar Aydm 

(Bulunamadı) 

Üye 
A, İlhan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdmiz 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyûkydmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
O. Zeki Tansı 

Üye 
Yasar Özbek 

Üye 
Sdahattm Gûntaç 

Üye 
Mustafa Akyûz 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

(izinli) 

2. Daire Başkanı 
M. Holü Öztunalı 

1. Daire Başkanı 
ilhan Gener 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Sezai Ekici 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Mehmet Olgun 

(İzinli) 

Üye 
» < Ozcan Saygun 

Üye 
2?rtan Dalgıç 

Üye 
i4;a/' Gökalpay 

Üye 
£mpı L%j£ 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Üye 
H. ibrahim Başaran 

(Görevli) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 288) 



Üye 
Cavk Ozkahraman 
(Bulunamadı) 

Üye 
İ. Hakkı Kaya 

Üye 
H. Hüseyin Türkmen 

Üye 
Şemsettin Azizoğlu 

Üye 
Cevdet Kıraç 

Üye 
Mehmet Şartta} 

Üye 
Ahmet Mescioğlu 

Üye 
Ahmet Kartal 

Üye 
Abdurrahman Serdar 

Üye 
Necdet Kesmez 

Üye 
M. Eren Şenocak 

Üye 
Hasan Fidan 
(S. kinli) 

Üye 
Cengiz Alpay 

Üye 
Afctjp Pekçevik 

Üye 
Hafim Kdıç 

Üye 
Orman Akman 

y Üye 
GW(> K Kuvarstan 

Sava 
üflj/" 7u>yu* 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md 07/101-133/03753 25.7.1989 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
25.7.1989 tarihinde kararlaştırılan "1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı" ile eki cotvcller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

1988 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUN TASARISI 
GEREKÇESİ 

I. — SUNUŞ : 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1988 Malî Yılı 

Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasada belirtilen süre içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU ; 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanununabağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 41 adet Katma* 

Bütçeli İdarelere toplam (3 273 433 000 000) liralık ödenek verilmiş, bu tutar yılı içinde yapılan 
değişikliklerle (4 041 971 753 438) liraya ulaşmış olup ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
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<<' 
<? 

a 
a 
7T 

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 Kanununun 4. Md. gereğince °Ia 8 kesintiler 

ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

TOPLAM 

Ödenek Türü (1) 

947 078 000 000 
3 821 399 041 

— 
815 658 107 

107 913 741 525 
22 060 824 581 
25 800 330 151 
8 533 505 754 

— 
19 160 960 000 

1 045 261 838 857 

Ödenek Türü (2) 

2 176 626 000 000 
— 
— 

28 910 934 654 
165 009 601 103 
295 800 814 871 
288 491 666 904 
575 077 688 681 
~20 395 563 935 
145 566 560 000 

2 786 971 248 470 

00 



H 
g- III. — GİDERLER : 

£, Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (4 041 971 753 438.-) liralık (ödenek) harcama y 
^ gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödenek) harcama yetkisinin % 91.3'ünün kullanıldığını gösterme 

C0 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda gösterilmiştir. 

2 
n :lisi 

Açıklama 

Bütçe gideri (Normal) 
Özel Kanunlar uy. gider. 

TOPLAM 

Cari (1) 

1 031 080 691 712 
2 514 504 847 

1 033 595 196 559 

'Satırım (2) 

1 953 476 402 880 
506 052 546 689 

2 459 528 949 569 

Yukandaki çizelgede belirtildiği gibi yılı içinde (1 033 595 196 559.-) lirası cari (2 459 528 949 569.-) 
teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (3 693 643 667 013.-) liralık gider gerçekle 
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IV. — GELİRLER : 
Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Bütçe Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde ayrıntılı olarak 

gösterilmiş, buna ait kısa açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

A) GELİR TAHMİN VE TAHAKKUKLARI 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (9 531 000 000) lirası vergi, 

(153 617 000 000) lirası vergi dışı normal, (3 110 285 000 000) lirası da özel Gelir ve Hazine 
Yardımı olmak üzere, toplam (3 273 433 000 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık; 
a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (18 067 493 471) lira olarak gerçekleşmiş, 
b) Vergi dışı normal gelirlerin yıl içinde gerçekleşen Tahakkuk tutarı (181 195 621 393) 

liraya, geçen yıllar tahakkuk bakiyesi (19 513 555 954) liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk top
lamı (200 709 177 347) liraya, 

c) özel gelir ve hazine yardımının yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (2 820 322 773 
583) liraya,.geçen yıllar tahakkuk bakiyesi (91 159 348 054) liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk 
toplamı (2 911 482 121 637) liraya, 

d) özel Kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edi
len paralar karşılığı kayıt edilen tahakkuk tutarı (546 250 708 667) liraya ulaşmış, böylece (3 
273 433 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (3 565 836 597 114) liralık tahakkuk gerçek
leşmiş önceki yıldan devreden tahakkuk kalırı (110 672 904 008) liranın eklenmesi ile tahakkuk 
toplamı (3 676 509 501 122) lira olmuştur. 

GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

Açıklama 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
özel gelirler ve hazine 
yardımı 
özel Kanun gelirleri 

TOPLAM 

Geçen Yıldan 
Devre. Tahakkuk 

— 
19 513 555 954 

91 159 348 054 
— 

110 572 904 008 

1988 Yılı 
Tahakkuk 

18 067 493 471 
181 195 621 393 

2 820 322 773 583 
546 250 708 667 

3 565 836 597 114 

Toplam 

18 067 493 471 
200 709 177 347 

2 911 482 121 637 
546 250 708 667 

3 676 509 501 122 

B) GELİR TAHSİLLERİ : 

1988 yılı bütçe Kanunu ile (3 273 433 000 000) lira olarak tahmin edilen Katma Bütçeli 
İdareler gelirleri; Tasarının 2 nci maddesinde belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; (3 502 766 731 449) lira tahsil edilmiş ve ayrıntıları aşağıdaki çizelgede gösteril
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 288) 
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Açıklama Tahsil Tutarı 

18,067 493 471 
175 692 205 001 

2 762 756 324 310 
546 250 708 667 

TOPLAM 3 502 766 731 449 

C) TAHSİLATIN TAHAKKUK ORANI': 
Yukarıda belirtildiği üzere (3 676 509 501 122) liralık tahakkuka karşılık (3 502 766 731 449) 

liralık tahsilat yapılmış, tahsilat oranı % 95.27 olarak gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk toplamın
dan tahsil edilmeyen (173 742 769 673) liralık bakiye 1989 Bütçe Yılına devredilmiş ve ayrıntısı 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

1989 Yılına Dev-
Açıklama redilen Tahakkuklar 

Vergi gelirleri — 
Vergi dışı normal gelirler 25 016 972 346 
Özel gelirler ve hazine yardımı 148 725 797 327 

TOPLAM 173 742 769 673 

V. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 
A) GİDER GELİR DENGESİ : 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1988 bütçe yılında (3 693 643 667 013) lira

lık gidere karşılık (3 502 766 731 449) liralık gelir tahsil edilmiş olup, 1988 yılı bütçesi (190 
,876 935 564) liralık gider fazlasıyla kapanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR : 
1988 Yılında zorunlu olarak yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla tasarının 

4 üncü maddesinde de belirtildiği üzere; (17 071 735 343) liralık tamamlayıcı ödenek verilmesi 
öngörülmüştür. 

C) ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER : 
Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (39 535 712 547) liralık ödeneğin 

iptal edilmeyerek devrettirilmesi hükmü tasarının 5 inci maddesi ile teklif edilmiştir. 
D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 
1988 Bütçe yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara dev

redilmek üzere saklı tutulanlar dışında kalan (325 864 109 221) liralık ödenek; tasarının 6 ncı 
maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş, ayrıntısı (A) işaretli cetvelde, özeti ise aşağıdaki çi
zelgede gösterilmiştir. 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
özel gelirler ve hazine yardımı 
özel Kanun gelirleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



rr 

a 
e Açıklama 

C/5 

Genel ödenek 
Genel gider 

Kalan 

Özel Kanun uyarine .; 
1989 yılma devrolunan 
Kalan 

ÖDENEK ÜSTÜ GİDER 
Karşılığı tam ödenek 

» îptal edilen ödenek 
*< 

İPTAL EDILEN ÖDENEKLER 

Ödenek Türü (1) ödenek Türü (2) 

1 045 261 838 857 2 786 971 248 470 
1 033 595 196 559 2 459 528 949 569 

11 666 642 298 327 442 298 901 

5 801 450 648 33 734 261 899 
5 865 191 650 293 708 037 002 

15 260 901 238 1 810 834 105 
21 126 092 888 295 518 871 107 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/599, 3/994 # 4.12.1989 

Karar No. : 93 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25.7.1989 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilen "1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anaya
sanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel 
Uygunluk Bildirimi" Komisyonumuzun 26.10.1989 -1.12.1989 tarihleri arasında yapılan 3, 4, 
26 ncı birleşimlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve İlgili kuruluşların 
temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları ile birlikte 
görüşmeye alınan "1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı "nida; 

Katma Bütçeli İdarelere toplam 3 273 433 000 000 liralık ödenek verildiği, bu tutarın yılı 
içinde yapılan değişikliklerle 4 041 971 753 438 liraya ulaştığı, 

4 041 971 753 438 liradan, 3 693 643 667 013 liralık gider yapıldığı, , 
1988 yılında Katma Bütçeli İdarelerin gelirlerinin 3 502 766 731 449 lira olarak gerçekleştiği, 
Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan 190 876 935 564 liranın gider fazlası meyda

na getirdiği, 
Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere, 17 071 735 343 liralık 

ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 
1988 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 39 535 712 547 liralık 

ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 
325 864 109 221 liralık ödeneğin iptal edildiği görülmüştür. 
Komisyonumuzda, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi"nin rapor 

ve cetvelleri de dikkate alınarak Katma Bütçeli İdarelerin kesinhesapları ayrı ayrı incelenmiş, 
Tasarının; 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. 

Türkiye Rüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Fostan 
Aydın 

7. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arta 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Ali Topuz 
istanbul 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaetlm Kurt 
Kocaeli 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 
Şakir Şeker 

Sivas 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Hazan Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğhı 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengün 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

AbduJUah Ayhan Doğan 
İsparta 

Birgen Kdes 
İzmir 

Seyit Halil Özsoy 
Kayseri 

Şevki Goğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Zeki Çdiker 
Siirt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



— 16 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Keslnhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin giderleri bağlı (A) işaretTi cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
(1031 080 691 712) lirası cari, 
(1 953 476 402 880) lirası yatırım, 
( 200 519 520 885) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 
( 2 514 504 847) lirası cari, 
( 506 052 546 689) lirası yatırım olmak üzere toplam 
(3 693 643 667 013) liralık gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma Bütçeli İdarelerin 1988 Malî Yılı gelirleri (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere; (227 807 170 609) lirası öz gelir, (546 250 708 667) lirası özel kanun gelirleri ve 
(2 728 708 852-173) lirası da Hazine Yardımı olmak üzere (3 502 766 731 449) lira olarak ger
çekleşmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 
(190 876 935 564) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (17 071 735 343) liralık 
ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Ertesi Yüa Demeden Ödenek 

MADDE 5. — 1988 Yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (39 
535 712 547) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — 1988 Yılı Ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4041 971 753 438) 
lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (325 864 109 221) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/ Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konuhnan 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı , 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Alttnkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
7. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
1 M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Afkm 

Millî Savunma Bakanı 
/ S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yümaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
I. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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(Plan ve Bfitçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 7. — İksarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — iksarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 288) 
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1988 YILI KATMA BÜTÇE (Genel tcmal) 
A — CETVELİ 

D a i r e s i 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köyy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
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 
Karadanız Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep'üniversitesi 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 
8 517 360 000 
32 011 558 225 
1 379 513 820 

59 996 623 025 
700 801 451 929 

1 747 606 152 054 
16 114 439 910 
60 785 158 615 

704 603 262 309 
1 525 960 000 

38 943 550 981 
6 409 383 742 
26 853 260 918 
48 068 446 660 
33 546 000 941 
50 873 342 275 
31 998 718 985 
75 14̂3 487 642 
24 265 070 181 
12 989 142 085 
22 760 900 175 
9 287 294 645 
7 144 313 639 

35 763 072 94Z 
26 553 534 441 
10 175 626 648 
21756 303 654 
33 309 364 098 
17 856 479 567 
14 282 639 209 
15 074 833 023 
11 682 424 723 
23 310 897 295 
13 739 099 784 
19 545 638 625 
26 355 904 362 
7 702 225 590 
12 093 196 003 
17 094 115 582 
5 984 857 076 
8 067 148 060 

4 041 971 753 438 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



Gider 
' Lira 

8 223 800 512 
27 100 057 360 

1299 464 735 
51 042 084 866 

674 819 568 021 
1 544 801 488 466 

9 011 845 905 
58 347 285 527 

671 963 748 209 
1 044 194 078 

36 771 089 121 
2 141 494 656 

14 298 861 264 
45 480 537 602 
28 425 306 476 
50 008 817 466 
30 624 448 860 
70 949 020 650 
23 115 853 041 
12 440 817 327 
20 671 084 766 
8 950 263 433 
5 924 526 363 

35 016 813 109 
22 407 512 223 
8 637 736 309 

20 266 648 827 
31 183 486 287 
16 907 091 932 
12 865 642 931 
13 628 783 691 
10 627 457 910 
22 917 765 424 
12 785 371 863 
17 944 967 721 
25 454 297 025 
7 550 333 535 

12 136 803 387 
15 285 183 028 
5 620 018 857 
4 952 094 245 

3 693 643 667 013 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
Lira 

4 132 878 495 

4 285 613 402 
5 550 588 062 

19 152 094 528 
3 309 271 181 

2 941 917 567 

3 748 800 
91 289 405 

7 764 682 
2 098 892 

4 145 362 

44 515 911 

400 000 
39 535 712 547 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

293 559 488 
796 326 745 
80 049 085 

4 668 924 757 
22 242 129 951 

183 652 569 060 
3 793 322 824 
2 437 873 088 

41 031 939 881 
481 765 922 

2 168 713 060 
4 176 599 681 

12 554 399 654 
2 580 144 376 
5 407 743 940 
864 524 809 

1 482 239 873 
5 215 671 219 
1 721 886 035 
1 089 740 280 
2 089 815 409 

337 031 212 
1 309 874 508 

852 677 535 • 
4 146 022 218 
1537 890 339 
1 489 654 827 
2 125 877 811 
1 289 138 013 
1 416 996 278 
1 446 049 332 
1 054 966 813 

417 673 564 
953 727 916 

1 603 061 568 
901 607 337 
463 574 611 
399 921 614 

1 808 932 554 
364 838 219 

3 114 653 815 
325 864 109 221 

ödenek dışı 
gider 
Lira 

17 704 375 

1 810 834 105 

11 334 343 348 

289 148 367 

107 969 748 
1 025 349 589 

572 668 895 
541 415 522 

134 603 143 
106 417 702 

349 136 638 

24 541 693 

2 390 664 

311 682 556 
443 528 998 

17 071 735 343, 

9 386 260 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 



1988 YILI KATMA BÜTÇE 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar -
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüzdan bedeli 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KUR. HAS. VE HİZ. GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve iş kân 
Spor faaliyetlerinden elde edilen hâsılat 
Futbol müs. müş. bah. hâs. elde edilen gelirler 
% 5 teftiş ve denet, payı 
Muayene tan. terch. el. ed. gel. 
Kuruluşlardan alınan pay. 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
İştirak gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

Hisse senetleri ve tah. 
CEZALAR 
Para cezaları 
Mütea. alınacak geç. ceza. 
öğrenci harç. al. geç. zam. 
Zamanında ödenmeyen üc gelir al. geç. cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Ban. al, gaz. bed. 
İdarece tahsil ed. gel. 
Orman Gn. Müd. dön. ser. gel. 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
BAĞIŞLAR 



G e I i r i n Ç e ş i d i 

ÜCRET GELİRLERİ 
HER NEVt SPOR. SAH. TES. YAP GİDERLERİ 
PROJE KREDİSİ (TETEK) 
KÖY YOL. YAP. VE SU GİD. 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 
KAMU ORTAKLIĞI 
AVRUPA İS. FON. TEM. KREDl 
AKARYAKIT TUK. FON. EL. ED. GELİR 
Mazbut Ak. ve Toprak Sat. Bed. özel. Fon. hes. yap. sarfiyat 
hesabı 
Mülhak Ak. ve Toprak Sat. Bed. Yap. Sarfiyat hesabı 
Mazbut hay. sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Mülhak hay. sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Bütçe Kanununun 4 üncü madde 
Oto yol geliri 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

15 
3 11 

GENEL TOPLAM 3 27 



1988 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
900 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
TARIM REFORMU UYGULAMALARI 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
Toplam 

820 240 000 
7 622 600 000 

74 520 000 

8 517 360 000 



1988 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRtMUVANIN GELÎRLERt 
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 
Dev reden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



H 

j» Program Açıklama 

~ özel 201 Mülhak hayrat satış bedellerin
den yapılan sarfiyat hesabı 

TOPLAM 
"OT 

g» GENEL TOPLAM 

oo 

Genel ödenek 
toplamı 

126 725 578 

6 550 318 225 

32 011 558 225 

Toplam 
harcama 

4 500 000 

2 417 439 730 

27 100 057 360 

özel kanunl 
gereğince ert 
yıla devrede 

ödenek 

122 225 

4 132 878 

4 132 878 



Program Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 
Sosyal yardım ve kültürel iş
lemler 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 

TOPLAM 

Özel 100 Mazbut akar ve toprak satış be
delleri özel fon hesabından yapı
lan sarfiyat hesabı 

Özel 101 Mülhak akar ve toprak satış be
dellerinden yapılan sarfiyat 
hesabı 

Özel 20 Mazbut hayrat satış bedellerin
den yapılan sarfiyat hesabı 

101 

111 
112 

900 

1988 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Özel kanunlar 
gereğince ertesi 

Genel ödenek Toplam yıla devreden 
toplamı harcama ödenek 

3 104 040 000 3 104 826 570 

5 806 240 000 5 485 238 753 

15 646 640 000 15 448 754 041 

904 320 000 643 798 266 

25 461240 000 24 682 617 630 

2 896 620 164 1 583 949 670 1 312 670 49 

3 379 405 513 780 725 160 2 598 680 35 

147 566 970 48 264 900 99 302 07 



1988 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l İ T İ n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı 
% 5 tefriş ve denetleme payı 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (kira dahil) -
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
İştirakler gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alırıcak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMA L 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

TOPLAM 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 
ÖZEL 
MAZBUT AKAR VE TOPRAK SATIŞ BEDELLERİ ÖZEL 
FON HESABINDAN YAPILAN SARFİYAT HESABI 
Mülhak Akar ve Toprak satış bedellerinden yapılan sarfiyat 
hesabı 
MAZBUT HAYRAT SATIŞ BEDELLERİNDEN YAPILAN 
SARFİYAT HESABI 
Mülhak hayrat satış bedellerinden yapılan sarfiyat hesabı 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 1 379 513 820 

437 120 000 
892 984 000 

49 409 820 



1988 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B —CETVELİ 

e E -s B •! -g 
S Uî S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
900 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri 
Hizmet programlanna dağıtılamayan transferler 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

21 592 000 000 
28 580 337 629 

1 964 685 045 
7 859 600 351 

59 996 623 025 

Topla 
. harca 

21 440 1 
22 058 3 

1 922 3 
5 621 2 

51 042 0 



1988 YILI BEDEN TERBİYESt GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B —CETVELİ 

6 ^ 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Spor faaliyetlerinden elde edilen hâsılat 
Futbol müsabakaları, müşterek bahis hâsılatından elde edilecek 
gelir 
ÇEŞtTLt GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı • • » 
HER NEVİ SPOR SAH. TES. YAP. GİDERLERİ 
Türk Sporunun Teşvik Fonundan elde edilen gelir 
Futbol Müs. Müş. Bah. Has. El. edilen gelir fazlası 
Akaryakıt Tük. Ver. Fon. Bl. G. 
Geliştirme ve Destek Fonu 

. İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HER NEVİ SPOR SAH. TES. YAP. GİDERLERİ 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Program 

101 

111 

112 
113 
900 

999 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Karayolları planlama proje ve 
keşif hizmetleri 
Karayolları yatırım hizmetleri 
Bakım ve işletme hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
Dış proje kredileri 
özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

21 125 880 000 

17 845 178 113 
327 789 336 844 
204 678 378 433 

12 516 522 651 
35 599 283 733 

81 286 872 155 

700 801 451 929 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

20 440 848 493 

17 889 835 404 
328 995 777 388 
203 776 662 980 

12 369 949 688 
15 012 248 609 

76 334 245 459 

674 819 568 021 

özel kan 
gereğince 
yıla devr 

ödene 

5313 
66 6 

4 952 6 

5 550 5 



1988 YILI KARAYOLLARI GENE 

B — CETVELİ 

S | G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

7 Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE CEZALAR 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

MÜDÜRLÜĞÜ 



fi 
!-1 

İB
öl

i 

1 

2 

7 
6 

fi 
«o 

2 

2 

1 

« 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 
Bütçe Kanununun 4 üncü maddesi gereğince tahsil edilen 
paralar 
Otoyol gelirleri 
Akaryakıt Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
PROJE KREDİSİ 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI DEVLET SU ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 , Genel yönetim ve destek hizmetleri 
103, Makine ikmal hizmetleri 
111 İşletme ve onarım hizmetleri 
112 Büyük su işleri 
113 Küçük su işleri 
114 Yardımcı tesis yapımı hizmetleri 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
999 Dış proje kredileri 

Genel ödenek 
toplamı 

47 098 160 000 
100 351 573 171 
52 295 440 000 
686 387 255 616 
47 603 591 498 
10 709 400 000 
42 948 948 249 
424 524 023 520 
335 687 760 000 

Toplam 
harcama 

43 901 841 
95 090 615 
49 607 325 
617 458 381 
45 815 927 
9 410 382 
41 575 760 
405 371 928 
236 569 325 

GENEL TOPLAM 1 747 606 152 054 1 544 801 48 



1988 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B — CETVELİ 

4> 
"O •o 
as G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELtRLERt 
Taşınmaz mallar gdirleri 

1 Satış gdirleri 
2 İdarî gdirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gdirleri (Kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
2 . Devreden tesis ve ortaklıklardan alınacak gdirler 
4 İşletmderde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işlet

me ücretleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçderi 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 



•O •o 

i G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELtRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar (Sondajlar) 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

1 

1 
1 

1 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRL 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hastalıklardan 

korunma 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

Genel ödenek 
toplamı 

609 814 000 

15 375 931 910 
128 694 000 

Toplam 
harcama 

459 097 

8 453 634 
99 113 

GENEL TOPLAM 16 114 439 910 9 011 845 



1988 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜ 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Sağlık resmi 
Gemi Sağlık Cüzdan Bedeli 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Taşıt gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



•o 
"O t» G e l i r i n Ç e.ş.i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıllardan devreden nakit 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

*•• ' Gene! Ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 2 605 000 000 
ORMANCILIK HİZMETLERİ 55 978 000 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 2 202 158 615 

GENEL TOPLAM 60 785 158 615 



1988 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
İştirak gelirleri 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELlR - HAZİNE YARDIMI 
özel gelirler 
Geçen yıldan devreden nakit 
Hazine yardımı 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 



\ 

H 
1988 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

a v: a 
TC 

K .Program S" — 
g- ıoı 
o, 
? 111 

900 

999 
Şi 990 

Açıklama 

Gene! yönetim ve destek hiz
metleri 
Köy hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
Dış proje kredileri 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

4 668 280 000 
633 449 757 124 

6 191 519 095 
37 095 320 000 

23 196 386 090 

704 603 262 309 

Toplam 
harcama 

2 862 235 750 
644 477 027 672 

5 479 644 244 
398 722 707 

18 746 117 836 

671 963 748 209 

özel kanu 
gereğince 
yıla devre 

ödene 

2 941 91 

2 941 91 



1988 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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 
Saüş gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 

1 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Bankasından alınacak gaz bedeli 



ti 
us 

T3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak miktar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KÖY YOLLARI YAPIMI VE SUYU GİDERLERİ 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKAN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN ELDE EDİLEN 
GELİR 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KÖY YOLLARI YAPIMI VE SUYU GİDERLERİ 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKÂN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN ELDE EDİLEN 
GELİR 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI PETROL İŞİ ERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 

900 

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 ödenek 
Toplam 

761 120 000 

310 640 000 

72 400 000 
381 800 000 

GENEL TOPLAM 1 525 960 000 



1988 YILI PETROL 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 



1988 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GE 

A — CETVEL! 

Genel ödenek Topla 
Program Açıklama toplamı harcam 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 325 740 000 3 759 86 
111 Genel sosyal hizmetler 33 298 030 000 318110 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 286 547 255 1 170 72 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 33 233 726 29 48 

GENEL TOPLAM 3*943 550981 36 771 08 



1988 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GE 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Kuruluşlardan alınacak paylar 
PATRİMÜVANIN 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 senedi ve tahviller 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



•İt "O 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
uevreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KİŞİLERCE YAR ŞART. BAĞ. 

/ CM A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KİŞİLERCE YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLAR 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
111 
900 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Telsiz hizmetleri 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

Genel ödenek 
toplamı 

GENEL TOPLAM 6 409 383 742 

Toplam 
harcama 

2 141 494 

5 563 063 742 
666 125 876. 
180 194 124 

1 645 236 
439 574 
56 684 



1988 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B —CETVELİ 

3 eo 

2 G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ VE ÜCRETLER 
Taşınmaz mallar gelirleri ve telsiz ücretleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Telsiz ruhsatname ücretleri 
Amatör telsizcilik belgesi ve sınav ücretleri 
Muayene denetim ve kontrol ücretleri 
Standartlara uygunluk test ücretleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
Zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme ce
zaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

. Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

tdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit artığı 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KATMA VE GENEL BÜTÇE İDARELERİ 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KATMA VE GENEL BÜTÇE İDARELERİ 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

111 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 15 169 260 918 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 11 684 000 000 

GENEL TOPLAM 26 853 260 918 



1988 YILI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 

B — CETVELİ 

4> 

•o 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZ VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşittir gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI ANKARA ÜNtVERSÎTESt 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul bölüm ve merkezler 
105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 
113 Sosyal bilimler 
999 Dış proje kredileri 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

10 991 505 930 
11 719 680 000 

529 000 000 
7 212 847 044 

10 740 181 165 
6 821 467 839 

46000000 
7 764 682 

48 068 446 660 

Toplam 
harcama 

9 663 510 5 
11 493 651 5 

459 755 1 
6 833 549 0 

10 657 882 4 
6 372 188 9 

45 480 537 6 



1988 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar (öğrenci devam harcı) 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hasılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin, atölye ve benzeri 
yerler gelirleri) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMÜVANIN 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 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
Öğrenci harçlarından alınacak gecikme zamları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



•s 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
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 



1988 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Türkiy» 

a 

ik M
illet M

ecl isi 

? 
en ayış 

oo 
55 

Vogram 

101 

104 

105 

111 
113 
999 
990 

-

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 
Araştırma, yayın ve kütüphane
cilik hizmetleri 

.Fen ve mühendislik fakültesi 
Sosyal bilimler 
Dış proje kredileri 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A -

Genel ödenek 
toplamı 

14 576 683 601 

3 227 780 ÖOO 

1 271 080 000 
7 753 660 000 
1 295 280 000 
5 401 320 000 

20 197 340 

33 546 000 941 

- CETVELİ 

Toplam 
harcama 

14 718 290 361 

3 287 122 191 

1 264 656 060 
7 829 331 099 
1307 808 317 

— 

18 098 448 

28 425 306 476 

özel kanunl 
gereğince ert 
yıla devrede 

ödenek 

2 098 

2098 



1988 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

I s | 
3 -s ^ 
ffl w 2 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
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 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
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2 G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

İCMAL > 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

Genel Ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 22 804 768 280 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 11870 240 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 747 367 123 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 4 472 080 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 6 009 247 974 
SOSYAL BİLİMLER 4 969 560 000 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜ
RÜTÜLMESİ 78 898 

GENEL TOPLAM 50 873 342 275 



1988 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 
PATRlMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz 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 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI GAZt ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

Gend ödenek Toplam 
Program Açıklama toplamı harcam 

- , = . , , 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 10 240 518 120 9 038 33 

,104 Rektörlüğe bağlı enstitü okul bölüm ve merkezler 4 315 341200 4 423 31 
105 Araştırma-yayın ve kütüphanecilik hizmederi 442 580 000 387 35 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 2 082 628 688 3 075 99 
112 Sağlık bilimleri 3 330 440 000 3 299 08 
113 Sosyal bilimler 10 541210 977 10 400 37 
999 Dış proje kredileri 46 000 000 

GENEL TOPLAM 31998 718 985 30 624 44 



1988 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
B — CETVELİ 

U-
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 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
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G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGt GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

ta 
GENEL TOPLAM 

oo 



1988 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

Program 

101 

104 

105 

m 
112 
113 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü okul 
bölüm ve merkezler 
Araştırma-yayın ve kütüphane
cilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

14 892 975 575 

24 284 798 654 

1 152 406 336 
5 395 337 095 

19 367 262 186 
10 044 041 090 

6 666 706 

75 143 487 642 

— CETVELt 

Toplam 
harcama 

13 629 987 227 
" 

23 858 490 308 

995 062 768 
4 711 406 637 

19 425 813 935 
8325 738 431 

2 521 344 

70 949 020 650 

özel kanunla 
gereğince ertes 
yıla devreden 

ödenek 

4 145 36 

4 145 36 



1988 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELt 

Irki; 

e • 
c= TC 

's s : 
a 

S n o 
s! 

co * 
on ayı 

en 

K) 
OO 
« 

t-
*<5 
O 

1 

2 

o 
ffl 

4 

2 

3 

4 

U
II 

1 

1 

2 

1 
3 

1 
2 

•o i 

2 

1 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN (MAL VARLIĞI) GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



-
G e l i r i n Ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ŞARTLI BAĞIŞLAR 

İCMAL • 
VERGt GELÎRLERÎ 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ŞARTLI BAĞIŞLAR 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
104 
105 
111 
.113 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü okul bölüm ve merkezler 
Araştırma yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sosyal bilimler 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

10 959 376 189 
1 855 720 000 

727 653 992 
10 185 400 000 

536 920 000 

24 265 070 181 

Toplam 
harcama 

9 670 983 8 
1 706 663 1 

504 268 0 
10 758 068 8 

475 869 0 

23 115 853 0 



1988 YILI İSTANBUL TEKNİK 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 
PARTİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap satışı dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
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fi i G e l i r i n Ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELtRLERt 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
104 
105 
m 
113 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sosyal bilimler 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

8 160 065 695 
1 544 440 000 
I 105 120 000 
1 507 196 390 
668 320 000 

7 084 473 8 
1 773 175 5 
1 095 378 2 
1 817 489 5 
670 300 2 

GENEL TOPLAM 12 989 142 085 12 440 817 3 
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00 
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Prog. 

101 
104 

105 

111 
112 
113 
999 

1988 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETtM VE DESTEK HİZMETLERİ 9 625 860 175 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 3 279 880 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 210 400 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 702 800 000 
SAĞLİK BİLİMLERİ 2 079 120 000 
SOSYAL BİLİMLER 6 816 840 000 
DIŞ PROJE, KREDİLERİ 46 000 000 

GENEL TOPLAM 22 760 90Q 175 



1988 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

H s» 

B — CETVELİ 

5 .s İ i 3 
r o S M s 
2 

i « n 1 o * 
Ü 2 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

oo 
oo 

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 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



"O 
"O 
es 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 HAZlNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 485 174 645 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 85 560 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 716 560 000 

GENEL TOPLAM 9 287 294 645 



1988 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGt GELtRLERt ~~ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
HARÇLAR 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Faizler ve tavizler 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

~~ 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI MtMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 

104 

105 

İH 
113 
990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 
Araştırma-yayın ve kütüphane
cilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 

Sosyal bilimler 
Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

3 281 893 639 

1 229 360 000 

104 880 000 
1 455 120 000 
1 020 560 000 

52 500 000 

7 144 313 639 

Toplam 
harcama 

2 105 942 336 

1 363 963 143 

89 433 007 
1 396 375 784 

960 828 004 

7 984 089 

5 924 526 363 

Özel kanu 
gereğince e 
yıla devre 

ödenek 

44 51 

44 51 



1988 YILI MÎMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

I i G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ r 

HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
Taşınmaz 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 

T 



H 

T3 
«S 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Özel Kanun gelirleri 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
özel Kanun gelirleri 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 
\ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama toplamı harcama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 10 739 055 560 10 078 068 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 10 660 320 000 10 717 801 
105 Araştırma-yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 618 045 522 554 531 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 7 093 471 860 7 029 695 
112 Sağlık bilimleri 5 519 960 000 5 539 795 
113 Sosyal bilimler 1 067 820 000 1 096 921 
999 Dış proje kredileri 64 400 000 

GENEL TOPLAM 35 763 072 942 35 016 813 



1988 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

H 
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00 
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2 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 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



•o 
"O G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

ÎCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
A ç ı k l a m a Toplam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 9 792 972 405 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL VE BÖLÜM 
VE MERKEZLER 3 618 724 250 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 294 400000 
FEN VE*MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 830 755 813 
SAĞLIK BİLİMLERİ 1 658 707 160 
SOSYAL BİLİMLER 5 821 534 813 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 2 536 440 000 

GENEL TOPLAM 26 553 534 441 



1988 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNtVERSİTESt 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



"O 
« G e l i r i n Ç e ş i d i 

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 



1988 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 450 646 648 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 1 898 280 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 36 800 000 
111 FEN-MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 563 340 000 
132 SAĞLIK BİLİMLERİ 1 162 160 000 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 64 400 000 

GENEL TOPLAM 10 175 626 648 



1988 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

-o 
•o 

I 
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, tecrübe, expertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdarî gelirler (kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Sauş gelirleri (kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE CEZALAR 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



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 



1988 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 9 305 651 202 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER / 4 315 120 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 21 756 303 654 

213 300 000 
2 466 760 000 
2 906 512 452 
2 502 960 000 

46 000 000 



1988 YILI ULUDAĞ 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, tercübe, ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz matlar gelirleri 
İdare gelirleri (kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



•o 
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 



H 
Ç 1988 YIU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

e 

2 Genel ödenek 
g? Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

S 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HtZMETLERt 
§: 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ. OKUL. BÖLÜM VE 
~ MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 

^ 111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
y 112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
|* 113 SOSYAL BİLİMLER 
S 114 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ* 
w 999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 
oo 
00 

13 517 984 988 

4 595 887 000 

461 120 000 
. 2 933 301000 

2 575 594 000 
2 385 246 000 
6 748 231 110 

92 000 000 

GENEL TOPLAM . 33 309 364 098 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: İ88) 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

Bağışlar • _ -
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELtRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGt GELÎRLERt 
VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELtRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



Program Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 

105 Araşürma-yayın ve kütüphane
cilik hizmetleri 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
112 Sağlık bilimleri 
113 Sosyal bilimler 
999 Dış proje kredileri 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmet

lerin yürütülmesi 

GENEL TOPLAM 

1988 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

8 274 648 062 

2 476 000 000 

90 336 828 
2 791 671 417 
1 929 021 000 
2 221400 000 

46 000 000 

27 402 260 

17 856 479 567 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

7 376 104 606 

2 494 710 779 

46 373 594 
2 633 610997 
1 964 146 961 
2 374 128 995 

— 

18 016 000 

16 907 091932 

özel kanunlar 
gereğince ertesi 
yıla devreden 

ödenek 

9 386 260 

9 386 260 



1988 YILI SELÇUK 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 
Safi hâsılat ve işletme kârı Ookanta, kantin ve benzeri yer ge
lirleri) . 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞİTLÎ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı (Yılı içinde eklenen) 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



- 1988 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a " Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7 945 447 256 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 2 650 473 579 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 90 160 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 812 504 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1728 853 974 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 55 200 000 

GENEL TOPLAM 14 282 639 209 



1988 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

T
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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 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin vb. yer gelirleri) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
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1988 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ - 9 387 553 023 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 2 223 500 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ * 117 400 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 927 200 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1678 920 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 680 460 000 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 59 800 000 

GENEL TOPLAM 15 074 833 023 



1988 YtLI ERCtYES 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 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

/ CM A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
A ç ı k l a m a Toplanı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 6 101 664 723 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 1984 560 000 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ-
METLERİ 131200 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ, 1 915 480 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 1503 520 000 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 46000 000 

GENEL TOPLAM 11682 424 723 



1988 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

G e l i r i n 

VERGİ GELİRLERİ * 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 

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 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE 
ÖZEL GELİRLER 

YARDIMI 



G e 1 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 



1988 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
104 
105 
111 
112 
113 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü okul, bölüm ve merkezler 
Araştırma yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

10 208 071 295 
3 976 080 300 
353 505 700 

5 005 680 000 
2 503 360 000 
1 264 200 000 

23 310 897 295 

Toplam 
harcam 

10 030 79 
3 958 81 
290 74 

4 887 38 
2 527 90 
1 222 12 

22 917 76 



1988 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

fürkiye Bt iyük M
il 

S* 

clis 

Ş* Sayısı 

K) 
OO 

lir
 t

ür
ü 

«> 
O 

1 

2 

6 

m 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

U
Il! 

t) 

1 

7 

1 

2 

3 

3 

2 

dd
e 

ca 

2 

1 

3 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERt 
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 



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 
HAZtNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZtNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



H 

1988 YILI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

«33 A — CETVELİ 

S - Genel ödenek 
~ Prog. A ç ı k l a m a Toplam 
Ş 
8. 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7 308 639 784 
s - 104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 2 301260 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 114 080000 
p 111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 485 440 000 
% 112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1 173 480 000 
| 113 SOSYAL BİLİMLER 1 310 200 000 
^ 999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 46 000 000 
OO ' "~ 
0 0 , . 

GENEL TOPLAM 13 739 099 784 



1988 YILI 19 MAYIS 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 
PATRIMUAVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gdirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
öğrenci harçlarından alınacak gecikme zamları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
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W 1 G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

101 
104 
105 
111 
112 
113 
999 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
Araştırma yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
Dış proje kredileri 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

10 123 438 625 
2 851 720 000 
321 080 000 

3 682 480 000 
1 177 820 000 
1 329 300 000 

59 800 000 

19 545 638 625 

Toplam 
harcama 

8 777 702 
2 785 792 
290 913 

3 615 319 
1 180 210 
1 295 029 

17 944 967 



1988 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERİTESt 

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 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan x 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 



•8 
•o G e l i r i n Ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELtRLER 
Devreden tahaijcuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL' 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 13 004 025 309 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 4 319 719 053 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 236 440 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 3 582 560 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 2 697 400 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 2 469 760 000 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 46 000 000 

GENEL TOPLAM 26 355 904 362 
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(S. Sayısı : 288) 



"O •o « G e l i r i n Ç e ş-i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELtRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELtRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGt GELİRLERİ 
VERGt DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELtRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama toplamı harcam 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 5 664 338 695 5 218 632 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü-okul, bölüm ve merkezler 311966 895 523 500 
105 Araştırma yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 50 600 000 34 537 
111 Fen ve mühendislik bilimleri 953 640 000 993 33 
112 Sağlık bilimleri 2 760 000 954 
113 Sosyal bilimler 718 920 000 779 377 

GENEL TOPLAM 7 702 225 590 7 550 333 



1988 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 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hasılat ve hizmet gelirleri (Lokanta, kantin ve benzeri ge
lirler) 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
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2 

•o 

HAZİNE YARDIMI 
S. 1 Hazine yardımı 
5 : İCMAL 

1 VERGİ GELİRLERİ 
2 VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZtNE YARDIMI 

â> GENEL TOPLAM 

1 
0 0 



1988 YILI FIRAT ÜNÎVERSÎTESt 

A — CETVELİ 

Program 

101 
104 
105 
111 
112 
113 
999 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul bölüm ve merkezler 
.Araştırma yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
Dış proje kredileri 

Gend ödenek 
toplamı 

6 932 516 003 
1 692 000 000 

157 320 000 
1 732 960 000 
1 127 680 000 

400 720 000 
50,000 000 

Toplam 
harcam 

6 673 98 
1 897 15 
156 96 

1 888 34 
1 210 67 
309 68 

GENEL TOPLAM 12 093 196 003 12 136 80 



1988 YILI FIRAT 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 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



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 

İCMAL 
VERGl GELİRLERİ 
VERGl DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7 085 175 582 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 3 774 480 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ-

METLERİ 161200 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 627 320 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 2 819 620 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 1580 320 000 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 46 000 000 

GENEL TOPLAM 17 094 115 582 



1988 YILI DÎCLE ÜNtVERSlTESt 

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 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLEP 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



-a 
§ G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a Toplam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 4 267 097 076 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLF ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER - 456 120 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 68 960 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 868 840 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 323 840 000 

GENEL TOPLAM 5 984 857 076 



1988 YILI YÜZÜNCÜ YIL 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 GELtRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira danfl) 
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 
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Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1988 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

101 
104 
105 
111 
112 
113 
990 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Enstitüler, okullar ve merkezler 
Araştırma-yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
Fen ve mühendislik bilimleri 
Sağlık bilimleri 
Sosyal bilimler 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

5 022 214 060 
1 138 214 000 

92000000 
1 635 080 000 

128 680 000 
50 560 000 

400000 

2 909 998 7 
840 569 8 
69 237 1 

1 032 05140 
73 187 3 
27 049 6 

GENEL TOPLAM 8 067 148 060 4 952 094 2 



1988 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGt GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
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Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZtNE YARDIMI 
HAZtNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGt GELtRLERt 
VERGt DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELtRLER VE HAZtNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 


